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 بخش اول
 

 :ها به يکديگر نياز دارندانسان
اي کز  بزا  ا اننزاا اي ساخت. نيززهروزي صنعتگري نيزه
 بتواند راحت شکار کند. 

اي ک  صنعتگر فکر کرد ک  چطور است ک  خودش با نيزه
در پزی انزا اندن ز  بز   ساخت  است براي شکار ب  جنگل برود.

 ننت هيچ حيوانی شکار کند.جنگل رفت، اما تا شب نتوا
صنعتگر ن نت و فکر کرد و فکر کرد و فکر کرد، تزا بز  

 اش در شکار پی برد. پس با خود گفت:علت ناتوانانی
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 ه!.. چقززدر »
بيهزززوده امزززروز 
وقززتر را بزز  هززدر 
دادم.  خزززر مزززا 
نززص صززنعتگرم و 
کارم ساختا نيززه 

اسززت. شززکار کززار شززکارچی اسززت. او اسززت کزز  فززا و روش 
کند، امزا وسزانل داند. صنعتگر هر شکار نمیردا را میشکارک

 «سازد.خوبی براي شکار می
از طرفی ب نوند همزاا روز کز  صزنعتگر بزراي شزکار بز  
جنگل رفت  بود، شکارچی براي خرندا وسانل شزکار بز  محزل 
کار صنعتگر رفت؛ ولی پرواضح است ک  صزنعتگر را در  نازا 

غول سزاختا نيززه شزود. نيافت. پس تصمير گرفت ک  خود م 
اما تزشش او هزر 
بيهوده بود، زنرا 

صززر   بعززد از 
وقززززت بنززززيار 
زنززادي تواننززت 
نززززص چيزززززي 
بنززازد کزز  فقزز  
شکلش شبي  نيزه 



 5 سي به زبان سادهسيااقتصاد 

 شد شکار کرد. او نيز با خود گفت:بود و با  ا ب  راحتی نمی
ما نص شکارچی هنتر. ساختا نيزه کار صنعتگر اسزت. »

و مزا  سزازد؛سانل شزکار را میو سانر و صنعتگر ب  خوبی نيزه
 «توانر شکار کنر.هر خوب می

تواننزد صنعتگر و شکارچی ب  نکدنگر احتياج دارند و نمی
ارتباط شاا را با نکدنگر قطع کنند. صنعتگر از انزا جهزت بز  

سازد بفروشزد، و هانی را ک  میشکارچی احتياج دارد ک  نيزه
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دارد کز  بزرانش  شکارچی نيز از انا جهت ب  صنعتگر احتيزاج
 وسانل شکار بنازد، و بدننترتيب ب  حيات خود ادام  دهد.

 
 توليد چيست؟

انناا براي ادام  حيات خود مابور است توليزد کنزد؛ امزا 
هزاي مزورد نيزازش را بز  تواند تمام چيزچگون ؟  نا کنی می

 تنهانی توليد کند؟
ام مثشً نص کارخان  را در نظر بگيرند. در انا کارخان  تمز

 چيزهانی ک  براي توليد الزم است وجود دارد. از سزاختماا و
اما  ابزار مناسب براي توليد گرفت  تا مواد خام و کمکی وغيره.

ها براي توليد کزافی هنزتند؟ اگزر کزارگراا نکبزاره  نا هميا
توانزد دست از کار بک ند، انا کارخانز  بزا تمزام وسزانلش می

رگراا بزدوا کارخانز  و خودبخود کاري اناام دهد؟ و نزا کزا
 توانند دست ب  توليد بزنند؟ي وسانل  ا میکلي 

خير؛ چيزي ب  خودي خزود توليزد نخواهزد شزد؛ و اننزاا 
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توانززد دسززت نمی
روي دست بگذارد 
و بززدوا انززا کزز  
کاري انازام دهزد 
کززززاالي مززززورد 

 نيازش را بنازد.
بززراي توليزززد 

الزم  کااا ابتززدا 

نيزز الزم  وساال  کاا و  موضوع کا است. عشوه بر کزار، 
خواهد کاالي خاصی را توليزد کنزد، باشند. وقتی انناا میمی

داند ک  باند کار کند؛ اما روي چز ؟ ابتدا و قبل از هر چيز می
روي چ  چيزي باند کار کند تا  ا را تبدنل بز  کزاالي مزورد 

 نظرش نماند؟
ب   ا چيزي ک  انناا باند روي  ا کار کند تا تبزدنل بز  

گونند. مزثشً خيزاط ي مورد نظرش گردد، موضوع کار میکاال
کنزد. پارچز  موضزوع براي دوختا لباس، روي پارچ  کزار می

نا ماند و  ا انا ک   باقی می کار است. انناا نص منئل  دنگر
کزاري  يتواند با دست خالی موضوع کار را ب  وسيل انناا می

 نماند؟دهد ب  کاالي مورد نظر تبدنل ک  اناام می
ع انناا ب  وسانل کار احتياج دارد تا بتواند بر روي موضزو

 کار، کار کرده و  ا را تبدنل ب  کاالي مورد نظر سازد.
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بنابرانا براي توليزد سز  
 شرط اساسی الزم است:

ک  عبارت است  کار: -1
 از فعاليت انناا.

ولی  نا هر فعاليت انناا 
شززود؟ مززثشً کززار ناميززده می
هززر نکززی از  بززازي فوتبززال

هاي انناا اسزت؛  نزا فعاليت
 باشد؟بازي فوتبال کار می

خيززر؛ پززس 
 کار چينت؟

کار فعاليزت 
 گاهانزز  اننززاا 

 است.
بازي شطرنج 
 نکززی از فعاليززت

ي انناا اسزت؛ زنزرا هزر کزدام از طزرفيا بزازي، هاي  گاهان 
 نمانند تا دنگري را شکنت دهد. گاهان  تشش می

 شود؟ناميده می حال  نا بازي شطرنج کار
 خير؛ تعرنف کامل و درست کار چنيا است:

ها بزراي کار عبارت است از فعاليت  گاهان  و مفيزد اننزاا
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دگرگوا کردا مواد و مصالح طبيعت ب  منظور رفع احتياجات. 
 ي زندگی براي انناا غيرممکا است.بدوا کار ادام 

ند هر چيز را ک  انناا بر روي  ا کار ک ضوع کار:مو -2
 گونندتا تبدنل ب  کاالي مورد نظرش شود، موضوع کار می

توانزد چيزهزانی باشزند کز  بز  طزور موضوع کزار هزر می
منتقير در طبيعت وجود دارند، ماننزد زمزيا،  ب وغيزره؛ هزر 

تواند چيزهانی باشند ک  می
هزا کزار انازام قبشً روي  ا

شده. نعنی قزبشً اننزاا روي 
 ها کار کرده است. ا

ند نخ ک  قبشً پ ر نزا مان
پنب  بزوده و بز  وسزيل  کزار 
اننززاا بزز  نززخ تبززدنل گ ززت  

 است.
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هاي فوالدسازي بزرده و در وقتی زغال سنگ را ب  کارخان 
دهند تا از  ا فوالد و  ها تهيز  کننزد، میقرار ي ذوب کوره
گونير زغال سنگ موضوع کزار  و فزوالد و  هزا محصزول می

 کار هنتند.
کارخان  فوالدسازي، زغال سزنگ موضزوع  براي کارگراا

 باشند.کار و  ها و فوالد محصول کار می
کند، معدا براي نص معدنچی ک  زغال سنگ استخراج می

زغال سنگ موضوع کزار اسزت و زغزال سزنگ محصزول کزار 
 باشد.می

سزازي، فزوالد و  هزا موضزوع کزار براي کارگراا ماشيا
 .هنتند و ماشيا محصول کار

هاي رننندگی، پنب  موضوع کار است و نزخ ن براي کارخا
بافی، نزخ موضزوع کزار هاي پارچ براي کارخان  محصول کار.

است و پارچ  محصول کار. براي خياط، پارچز  موضزوع کزار 
 است و لباس محصول کار.
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توانزد چيززي همانطور ک  قبشً گفتير موضوع کزار هزر می
ی بر روي  ا کار قبشً کنو شود؛ باشد ک  در طبيعت نافت می

هاي درخززت، معززدازغززال سززنگ، معززدا ماننززد  نکززرده اسززت،
تواند چيزي باشد ک  قبشً اننزاا مختلف، زميا وغيره؛ و هر می

بر  ا کار وارد کرده تا تبدنل ب   ا چيزز مزورد نظزرش شزده 
است، مانند نخ ک  مثشً قزبشً پنبز  نزا پ زر بزوده، روي  ا کزار 

گ ت  است. و نا پارچز  کز  قزبشً نزخ  اناام شده تا تبدنل ب  نخ
 بوده و روي  ا کار شده تا تبدنل ب  پارچ  گ ت  است. 

گيرنر و  ا انزا کز  هزر ي دنگري میاز مطالب باال نتيا 
چيز ممکا است در بعضزی شزران  موضزوع کزار و در بعضزی 
شران  محصول کار باشد. مثل پارچ  ک  براي خيزاط موضزوع 

 باشد.با  محصول کار میرگراا پارچ کار است، ولی براي کا
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 ماده خام چينت؟
ي خام موضوع کزاري اسزت کز  بز  طزور منزتقير در ماده

طبيعززت وجززود نززدارد؛ مززثشً درخززت،  ب، معززادا وغيززره 
هاي کاري هنتند ک  ب  طور منتقير در طبيعت وجزود موضوع

دارند و هيچگون  کاري جهت بز  وجزود  وردا  مزاده کزردا 
ي خزام نينزتند؛ نگرفت  است، و ب  هميا جهت ماده ها اناام ا

ولی زغال سنگ ک  پزس از صزر  مقزداري کزار، تراشزيده و 
شززده از معززدا   مززاده

شززود، در اسززتخراج می
هاي فزززوالد کارخانززز 

سازي، موضوع کزار و 
ي خام است؛ فوالد ماده

هاي ماشزيا در کارخان 
سازي موضزوع کزار و 

باشززد؛ ي خززام میمززاده
هاي ارخانزز پنبزز  در ک

 باشد وغيره.خام میي رننندگی موضوع کار و ماده
 ي خام است؟ نا زميا ماده

خير چوا بطور منزتقير در طبيعزت وجزود دارد و جواب: 
 کاري براي ب  وجود  وردا  ا اناام نداده است. انناا هيچ 

 باشد؟ نا زميا موضوع کار می
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د و زنزجواب: بل ، براي ک اورزي کز  زمزيا را شزخر می
 باشد.پاشد، زميا موضوع کار میروي  ا بذر می
 ي خام است؟ نا پنب  ماده

جواب: بل ، چوا ب  طور منتقير و  ماده شزده در طبيعزت 
 وجود ندارد. 

  نا پنب  موضوع کار است؟
هاي رننندگی، پنبز  موضزوع کزار جواب: بل  در کارخان 

 است.
ار باشد ولزی تواند موضوع کي خامی میانا هر ماده بنابر

ي خام باشد. مثل پنب  ک  هزر تواند مادههر موضوع کاري نمی
ک  مثشً زميا ماده ي خام است و هر موضوع کار، در حالیماده

 باشد.خام نينت ولی موضوع کار می
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طر  بز  شزکل منزابع  وسانل کار از نصوسايل کار:  -3
انا طبيعی و مواد سودمندي است ک  در طبيعت وجود دارند و 

سرب، نفت، مس، هاي  ها، امواد سودمند عبارت اند از: معد
  وغيره. ب، چوب زغال سنگ، 

دهند ک  اننزاا اشيانی را ت کيل می و از طر  دنگر کلي 
کند. منظزور هاي کار، کار میي  نها بر روي موضوعب  وسيل 
ي اشززيا، ابزارهززاي توليززد، ماشززيا  الت و وسززانل از کليزز 
تززواا دسززت بزز  اسززتخراج و اسززت کزز  بززا  ا میاي پي ززرفت 

تر از هم  انا ک  با برداري از منابع طبيعی سودمند زد. مهربهره
تززواا انززا منززابع طبيعززی را بزز  شززکل انززا وسززانل پي ززرفت  می

 ورد. با انا وسانل چيزهاي مفيد دنگري ک  صنعتی هنتند در
ر وغيزره تواا نفت خام را ب  نفت سفيد گازوئيل، بنزنا، قيمی

ي ابزارهزاي توليزد و وسزانل پي زرفت  از تبدنل کرد. ب  وسيل 
هاي پشسزتيکی، رزرو  پشسزتيکی و سزانر مواد نفتزی، کينز 
 سازند.چيزهاي دنگر می

تا انناا دندنر ک  نز  اننزاا بز  تنهزانی و بزا دسزت خزالی 
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تواند دست ب  توليد بزند، و ن  وسانل کار )هرچند هر بنيار می
توانند ب  خزودي خزود، اشند(، بدوا نيروي انناا میپي رفت  ب

 کاري اناام داده و چيزي توليد کنند. 
ب  خاطر هميا امر ب  ماموع نيزروي کزار اننزاا و وسزانل 

  گونند.موضوع کار، نيروهاي مولده میکار و 
 :نيروهاي مولده

نيروهاي مولده، ماموع کار نيروي انناا و وسانلی هنتند 
 باشند.میک  عامل توليد 

موضوع کار + وسانل کار + نيروي کار و مهارت اننزاا   
مولده. نعنی: وسانل توليزد + نيزروي کزار و مهزارت  نيروهاي

 انناا  نيروهاي مولده.
ي شزران  و هميا طور قبشً نيز گفتير، وسانل کار ماموع 

           باشززد. شززران  مززادي عبززارت ازمززادي و ابزززار توليززد می
عززی و منززابع طبي

سودمندي اسزت 
کزز  در طبيعززت 
وجززود دارنززد، 

هاي مانند معزدا
طش، نقره،  ها، 
زغزززال سزززنگ، 
نفت خزام،  ب، 
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توانير ب  صزورت انا تمام مطالب باال را میبنابر  چوب وغيره.
 زنر بياا کنير: 
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 روابط توليد يا
 مناسبات توليد چيست؟

اتش کند: در نتيا  توليزدجمعی کار میانناا ب  طور دست 
ها کار گيرد. هنگامی ک  اننااهر ب  صورت اجتماعی اناام می

هزا زننزد، بزيا  اي کار دست ب  توليزد میکنند و ب  وسيل می
 شود.روابطی برقرار می

 انا رواب  عبارت اند از مبادل  )نعنی عوض کردا  نچ  ب 
يا ي کار توليد شده با چيز دنگر(، توزنع )تقنير کزاال بزوسيل 
 باشد. و مصر  کاال می مردم(

گونند ک  ب  انا رواب ، رواب  توليد نا مناسبات توليد می
ها ب  وجود در جرناا توليد، توزنع، مبادل  و مصر  بيا انناا

  ند. می
عشو بر انا، منظور از رواب  توليد نا مناسبات توليزد انزا 
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اي اسزت؛ در دسزت است ک  وسانل توليد در دسزت چز  طبقز 
)وسانل توليد( بزراي اسزتثمار و و طبقاتی است ک  از  ا افراد 
 کنند؟ک ی از طبقات دنگر استفاده میبهره

نززا در دسززت جامعزز  اسززت و از  ا بززراي تززاميا نيازهززا و 
 شود؟احتياجات مردم استفاده می

ي اسزتثمارکننده باشزد، هرگاه وسانل توليد در دست طبق 
 تثمار شزونده روابطزی بز ي اسي استثمارکننده و طبق بيا طبق 
( اي از رواب  توليد )نا مناسزبات توليزد ند ک  نمون وجود می

اي دار  نمون ي سرمان ي کارگر و طبق ي طبق است. مثشً رابط 
 باشد. از رواب  توليد )مناسبات توليد( می

 شود: رواب  توليد )مناسبات توليد( ب  دو قنر تقنير می
در ک ورهاي سوسيالينتی  همکاري:رواب  نا مناسبات  -1

دهد، ک  مالکيت خصوصی جاي خود را ب  مالکيت عمومی می
گيرد، اسزتثمار ي مردم قرار میو وسانل توليد در مالکيت هم 

رود. در ک ورهاي سوسيالينتی مزردم انناا از انناا از بيا می
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براي خودشاا و جامع  کار کرده و هم  ب  نکزدنگر کمزص و 
 ند.کنناري می

هزاي طبقزاتی )ماننزد در نظام رواب  نا مناسبات تبعيت: -2
داري( وسزانل توليزد در داري، فيودالی و سرمان هاي بردهنظام

ي معدودي است کز  از  ا وسزانل بزراي اسزتثمار و دست عده
هززاي کننززد. در نظامک ززی از طبقززات دنگززر اسززتفاده میبهره

براي مالکزاا وسزانل  طبقاتی، طبقات استثمار شونده مابور اند
 توليد کار کرده و تابع  ناا باشند.

 رابطه ميان نيروهاي مولده و 
 روابط توليد )مناسبات توليد( چيست؟

قزبشً گفتزير کز  نيروهزاي مولزده  نيروهاي مولده چينت؟
ي وسانل توليد )نعنی وسزانل کزار بز  عبارت است از ماموع 

 انناا.ي موضوع کار( و نيروي کار و مهارت عشوه
دانير ک  با پي رفت زماا، تارب  و مهارت خوب انا را می

شود؛ هميا طور، ابزار توليزد نيزز رشزد انناا در کار بي تر می
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 نابند. تکامل می کرده و
و اما رواب  توليد )مناسبات توليد( عبارت اند از چگونگی 
توليد، مبادل ، توزنع و مصر  کاال و چگونگی مالکيزت ابززار 

)نعنی انا ک  ابزار توليد در دسزت چز  طبقز  اسزت؛ در  توليد
کننزد، دست افراد و طبقاتی است ک  با  ا انناا را استثمار می

ا  ا نيازهززاي جامعزز  را رفززع بززنززا در دسززت مززردم اسززت و 
م خصی ب   کنند؟(. رواب  توليد )مناسبات توليد( تا حدودمی

همزيا کز   دهزد. امزاي رشد و تکامل مینيروهاي مولده اجازه
اي ک  مالص ابزار توليد اسزت، رشزد نيروهزاي مولزده را طبق 

نماند کز  مزانع براي وجود خود خطرناک حس کند، تشش می
اي کز  مالزص ابززار رشد و تکامل نيروهاي مولده شزود. طبقز 

ي وجززود خزود را در حفززب روابزز  توليززد توليزد اسززت، ادامزز 
اي مولده همچناا ب  بيند؛ ولی نيروه)مناسبات توليد( کهن  می

دهند، تا رواب  توليد جدندي جاي رشد و تکامل خود ادام  می
 رواب  توليد قدنر را بگيرد. 
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توانزد هاي جامع  تا زمانی میبدنا ترتيب، هر نظام از نظام
  دوام بياورد و ب  عمر خود ادام  دهد کز  در  ا نظزام، روابز

 ند. هر سازگار باشتوليد )مناسبات توليد( و نيروهاي مولده با 
د و بنابر انا هرگاه، رواب  توليد )مناسبات توليد( مانع رش

 تکامل نيروهاي مولده ک  همي   در حال رشد و تکامل هنتند،
 شود، با هر ناسازگار شده و دنر نا زود روابز  توليزد جدنزدي
ا رک  با نيروهاي مولده سازگار باشد، جاي رواب  توليزد قزدنر 

 شود.ي توليد عوض میترتيب شيوهگيرد و بدنا می
تر  ند شاند علمی نباشزد، ولزی بز  روشزا نچ  در زنر می

 کند:شدا مطالب باال کمص بنياري می
کودکی را درنظر بگيرند. انزا کزودک بزا گذشزت زمزاا 

 رشد کرده و بزرگتر خواهد شد. 
دانير ک  لبزاس لباس کودک را هر درنظر بگيرند. هم  می

شود. حال فرض کنزير کند و بزرگتر نمینمیب  هيچوج  رشد 
ک  کودک نيروهاي مولده؛ و لباس او رواب  توليد )مناسزبات 

 توليد( باشد. 
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وقتی کودک لبزاس را بز  تزا 
کنززد، انززا لبززاس بززراي مززدت می

بود. نعنی  زمانی مناسب او خواهد
 نززص دفعزز  بزز  تززا کززودک تنززگ

شود. اما کزودک روز بز  روز نمی
تر خواهزد شزد. رشد کرده و بزرگ

در حالی ک  لباس او بزراي همي ز  
اي کز  بزوده بزاقی ب  هماا انزدازه

رسزد کز  لبزاس بز  تزا انی میخواهد ماند، و سراناام نيزز زمز
شود. اگر در چنيا وضعی جاي  ا کوچص میکودک تنگ و

لبززاس کهنزز  را کزز  دنگززر مناسززب تززا کززودک نينززت، لبززاس 
نی پس از انزا کز  تري نگيرد، پس از گذشت مدتی )نعمناسب

کودک کمی بي تر رشد کرد(، درزهاي لباس کهن  پاره شده و 
 ب  تدرنج متششی خواهد شد. 

ي نيروهزاي درسزت ماننزد رابطز ي کودک و لبزاس، رابط 
باشزد. در انزا جزا مولده و رواب  توليد )مناسزبات توليزد( می

ي ي زنزر را از رابطز تر شدا مطلب، مقانن براي هرچ  روشا
« رواب  توليد و نيروهاي مولده»ي و رابط « باس و کودکل»

  ورنر: می
 شود.تر میکودک با گذشت زماا رشد کرده و بزرگ

نيروهززاي مولززده بززا گذشززت زمززاا رشززد کززرده و تکامززل 
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 لباس براي مدتی ب  تا کودک مناسب خواهد بود. نابد.می
 ياجزازه رواب  توليد تا حدود م خصی ب  نيروهاي مولده

  دهد.رشد و تکامل می
تززر چززوا کززودک بزز  مززرور زمززاا رشززد کززرده و بزرگ

 شود، سراناام لباس ب  تا او تنگ و کوچص خواهد شد. می
چوا نيروهزاي مولزده روز بز  روز رشزد کزرده و تکامزل 

شده  نابند، سراناام رواب  توليد با نيروهاي مولده ناسازگارمی
 اننتد.و در مقابل رشد  ا می

شود بي تر کودک، لباس کهن  ب  تدرنج متششی میبا رشد 
 تري ب  تا کودک پوشاند.و باند لباس مناسب

 با رشد و تکامل بي تر نيروهاي مولده، رواب  توليزد قزدنر
بزز  تززدرنج متششززی شززده و روابزز  توليززد جدنززد کزز  مناسززب 

 گيرد.نيروهاي مولده خواهد بود، جاي  ا را می
 توزيع يعني چه؟

ها ير اننزااقبشً گفت
براي انا ک  بتوانند بز  
حيزات و زنزدگی خززود 
ادام  دهند، باند توليزد 

 کنند.
توزنع نعنی تقنزير 
کاالهززاي توليززد شززده، 
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بيا مردم. اما پخش انا کاالها دقيقاً بنتگی بز  توزنزع وسزانل 
توليد دارد ک  قبشً، نعنی قبل از توزنع کاالها صزورت گرفتز . 

داري وسزانل توليزد بز  طزور سزرمان ب  عنواا مثال، در جوامع 
ي کمی ک  اي توزنع شده است ک  فق  در دست عدهناعادالن 
دار نززام دارنززد در  مززده؛ نعنزی بزز  صززورت انحصززاري سزرمان 

 مززده انززد؛ و انززا در حالينززت کزز  اکثرنززت مززردم داراي در
هيچگون  وسيل  توليدي نينتند. بدنا ترتيب چوا وسانل توليد 

ن  توزنع شده است، محصوالت توليزد شزده نيزز ب  طور ناعادال
نزتگی توانند عادالن  توزنع شوند؛ زنرا توزنع کاال، کامشً بنمی

ب  توزنع قبلی، نعنی توزنع وسانل توليد دارد. وقتی وسزانل و 
ها بيا مردم( مالکيت بر  ا خصوصی باشد، توزنع )تقنير کاال

 نيز شکلی نابرابر خواهد داشت. 
سازد درنظر بگيرند؛ همز  را ک  اتومبيل بنز میاي کارخان 

سزازند، دانير کارگرانی ک  خود با کار خود اتومبيزل را میمی
تواننززد ببيننززد داراي نکززی از  ا حتززی در خززواب هززر نمی
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هانی هنتند ک  خود ساخت  اند. وقتی وسانل توليد بز  اتومبيل
ب، طور ناعادالن  توزنزع شزده باشزد، کاالهزاي عزالی و مرغزو

بهترنا وسانل رفاهی، بهترنا غذاها، بهتزرنا وسزانل تفرنحزی 
هانی خواهد شد ک  قبشً وسانل توليزد بز  نفزع  نزاا نصيب  ا

 توزنع شده است.
تزرنا کاالهزا نصزيب ترنا کاالهزا، ارزاانتيا  بنازل درو 

 ي توليدي نينتند. نانی خواهد شد ک  داراي هيچ وسيل 

وسيل  رفاهی محروم هنتند، و  انا افراد از داشتا هرگون 
توانند شکر خزود را سزير کننزد. امزا اگزر وسزانل ب  سختی می

هزا توليد قبشً ب  طور عادالن  توزنع شده باشد، نعنی مالکيت  ا
جامعز  بز  نزص  يب  شکل گروهی باشزد،  ا گزاه تمزام اعضزا
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 اندازه از محصوالت توليد شده بهره خواهند برد. 

 مصرف چيست؟
شود، ب  نحوي نکزی از احتياجزات نی ک  توليد میهر کاال

ها نا ب  شکل مزواد غزذانی، سازد. انا کاالمردم را برطر  می
پوشاک و کلي  چيزهانی هنتند ک  بز  طزور منزتقير مصزر  

ند، ماننززد شززومی
ناا، لباس، کفش، 

وغيره. و  جوراب
نززززا بزززز  شززززکل 

هاي توليزد ماشيا
در جهززت توليززد، 

گيرند. بنابر انا تمام کاالهانی ک  توليد مورد استفاده قرار می
  گيدند:شوند، ب  دو قنمت تقنير میمی

د؛ مانند نرسکاالهانی ک  ب  طور منتقير ب  مصر  می -1
 ناا، کفش، لباس وغيره. 

کاالهانی ک  وسزانل توليزد هنزتند و در جهزت توليزد  -2
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 شوند.مصر  می
قير مصزر  توانند ب  طور منزتبعضی از محصوالت هر می

تواننزد در جهزت توليزد مزورد اسزتفاده قزرار گردند و هزر می
شزود از  ا در زمنزتاا منزتقيماً گيرند؛ مانند زغال ک  هزر می

ي تواا بز  وسزيل براي گرم کردا اتاق استفاده کرد، و هر می
 ها را ب  کار انداخت.هاي کارخان  ا ماشيا

بنزتگی بز  هماا طور ک  توزنع )تقنير کزاال بزيا مزردم( 
توزنع قبلی وسانل توليد دارد، مصر  نيز بنتگی ب  انزا دارد 

کزززز  مالکيززززت 
وسزززانل توليزززد، 
خصوصززی اسززت 
نا عمزومی. مزثشً 

اي کزز  در جامعز 
وسانل توليزد در 

ي مالکيززت عززده
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کمی قرار داشت  باشد، توزنع ناعادالن  خواهد بود و هميا طور 
ت مردمزی مصر  نيز تابع سطح در مد و قدرت خرنزد اکثرنز

است ک  داراي وسانل توليد نينتند. نعنزی انزا جمعيزت عظزير 
توانند کاالهاي مصر  کننده، ب  هماا اندازه ک  پول دارند می

 مورد نياز شاا را خرنده و مصر  نمانند.
توانير تعرنف حال با توج  ب  مطالبی ک  تا کنوا گفتير می

 درستی از اقتصاد سياسی بدهير:
 ست؟اقتصاد سياسي چي

دهزد در هزر نظزام اقتصاد سياسی علمی است ک  ن زاا می
نل اقتصادي چ  قوانينی بر توليد، مبادل ، توزنع وسزا-اجتماعی

ي زندگی ضروري است، حزاکر مادي و وسانلی ک  براي ادام 
دهد چگون  مناسبات توليزد بوده است. اقتصاد سياسی ن اا می

گار ه و با هر ناسزاز)رواب  توليد( مانع رشد نيروهاي مولده شد
ي شوند، و چگون  در اثر هميا ناسزازگاري سزراناام شزيوهمی

 گيرد. جدند توليد، جاي شيوه قدنر توليد را می
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 داريهاي توليد قبل از سرمايهشيوه

 
 :نيروهاي مولد در جامعه اشتراکي اوليه

هاي اوليزز  بنززيار نززاتواا و ضززعيف بودنززد؛ و اولززيا اننززاا
 از  ا استفاده کردند، سنگ و چوب بود.  ابزاري را ک 

بززا انززا ابزززار 
اننزززاا تواننززززت 

تر تر و راحتساده
 کند. راز پيش شکا

مزززدت زمزززاا 
طوالنی، اننزاا از راه جمعزاوري خزوراکی و شزکار حيوانزات 

نزد؛ در انزا مزدت همزواره اننزاا از اگذرکوچص زندگی می
و را مابور برد؛ و انا کمبود غذا سراناام اکمبود غذا رنج می

 ب   دمخواري نيز نمود.
هزاراا سال طول ک يد تا انناا تواننت دست بز  سزاختا 
ابزار کار ساده بزند، و 

ها براي کوبيدا، از  ا
ها، برندا، کندا رن  

هاي سزاده  و سانر کار
  استفاده کند.
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اي چخماق اسزتفاده هدر ساختا انا ابزارها، بي تر از سنگ
هاي خاصزی هاي چخماق، سنگي سنگل ها ب  وسيشد.  امی

هاي دنگززر تراشززيدند و بززدنا طرنزز  چززاقو و سززش را می
 ساختند.می

نافزت. شد و تکنيزص تکامزل میرفت  رفت  تارب  بي تر می
هاي مختلزف بز  هاي اولي  در منزاط  مختلزف و بزا شزيوهانناا

 تر پرداختند. تر و ررنفساختا ابزارهاي کوچص
انناا تواننت بز   را از حيواا جدا کرد.ک ف  تش انناا 

ي ک ف  تش بر نکی از نيروهاي طبيعزت حزاکر شزود. وسيل 
کرد  تش انناا را در برابر سرما و از  سيب حيوانات حفب می

و ب  او امکزاا 
داد تززززا مززززی

گوشززززززت و 
سانر غذاها را 
کباب کرده و 

  بخورد.
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 ر کارعشو بر انا  تش ب  انناا کمص نمود ک  بتواند ابزا
ا را از فلز بنازد؛ ابتزدا از مزس، سزبس بزرنج و بزاالخره از  هز

استفاده کرد. بدنا ترتيب پس از عهد حار )عصري ک  اننزاا 
 داراي ابزار ساده بود، ابزاري ک  از سنگ و چوب و اسزتخواا
سززاخت  شززده بودنززد(، عصززر مززس و پززس از  ا عصززر بززرنج و 

 سراناام عصر  ها فرا رسيد.
فاده از فلزززات و چزوب، بيززل، داس، چززاقو، اننزاا بززا اسزت

 گاو ها وغيره را ساخت.
البتز  قبزل از 
انززا کزز  اننززاا 
بتواند از فلززات 
اسزززتفاده کنزززد، 
نعنززی در همززاا 
عصر حار، تيزر 
و کماا را اختراع کرد ک  دستآورد بزرگی بود؛ زنرا با اختراع 

هاي انا وسزيل ، نيازمنزدي
ي زندگی از راه شکار اولي 

 شد.اهر میبهتر فر
ي شزکار رشد و توسع 

ب  تاسزيس اشزکال ابتزدانی 
دامبروري نيزز منازر شزد. 
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شززکارچياا 
بززززززز  رام 
کزززززززردا 
حيوانززززات 
  پرداختند.

اوليا حيوانی را کز  اننزاا تواننزت رام کنزد سزگ بزود. 
بز، گاو، خوک و اسب نيز اهلی و رام شدند. هماا طزور سبس 

ک  اشکال ابتزدانی 
پززرورش حيوانززات 

ر ناشززززی از شززززکا
گردنزززد، اشزززکال 
ابتدانی ک زاورزي 

نيززز از جمعززاوري 
جزززززززززات و ميوه

گياهززاا خززوراکی 
ک  ب  طور وح زی 

رونيدند، ناشزی می
 گردند. 

 ودستی ساده هاي اولي  زميا را در ابتداي کار با چوبانناا
هززاي چززوبيا شززخر دار و خيشهاي چنگزز سززبس بززا چوبدسززتی

 کردند. می



 33 سي به زبان سادهسيااقتصاد 

 :اوليهي مناسبات توليد در جامعه
در انا دوره، انناا مابور بود اشتراکی زندگی کند؛ مثشً 

جمعی باننتی بز  صزورت دسزت نص حيواا وح ی را حتماً می
رفتند، کز  باننتی ب  جنگل میک تند؛ براي چيدا ميوه میمی

ها هر جمعی انا کار را اناام دهند.  ابازهر مابور بودند دست 
داند؛ نتياتاً هرچ  هر ی اناام میجمعی نا اشتراککاري را دست 
نمودنزد.  وردند، ب  طور مناوي بيا هر تقنزير میب  دست می

تواننت وجود داشت  باشزد؛ بنابر انا در انا دوره، استثمار نمی
نکی ب  علت کار اشتراکی؛ و دنگري ب  خزاطر انزا کز  ابززار 

 توليد مهمی وجود نداشت.

کردنزد. و توليد می جمعی کارهاي دست  دم روي هر رفت 
کردند و هم  ب  نص اندازه در هر چيززي جمعی شکار میدست 

سهر داشتند؛ نعنی مالکيت خصوصزی مفهزومی نداشزت. وضزع 
طوري بود ک  اگر کنی بيش از سزهر عمزومی خزود درنافزت 

 ماند.نمود، شخص دنگري باند گرسن  میمی
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دود در ح
هفزززت هززززار 
سال پيش، بز  
محض انا ک  

ل از چنززد سززا
اختززراع نيزززه 
گذشززت، کززر 

هزا تقنزير شزد. کر کارها بر حنب زا نا مزرد بزودا، بزيا  ا
هزا بز  رفتنزد و زاي پوست میمردها ب  شکار حيوانات و تهي 
داري پرداختند؛ حتی کودکاا منانل زانماا، صيد ماهی و بچ 

دادنزد. و سالخوردگاا هزر کزار مربزوط بز  خزود را انازام می
ا در شززکار و تخصززص نززافتا زنززاا در تخصززص نززافتا مززردا

تر شزدا داري تا حدودي ب  عزالیها و خان جمعاوري خوراکی
 محصوالت و باروري کار منار شد. 
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هاي ابتززدانی کززار مززرداا بززود، ولززی انززا شززکار بززا سززش 
تواننت زندگی انناا را تاميا کند؛ انا بود ک  ک اورزي نمی

ردنزد؛ بزراي انزا کز  و دامبروري اهميت بنيار زنادي پيزدا ک
تزري بزراي تزاميا نيازهزاي ک اورزي و دامبروري منبع مطمئا

انناا بود. تا زمانی ک  ک اورزي و دامبروري ساده و ابتزدانی 
گرفزت، بود، ک ت و کار و پرورش دام توس  زناا انازام می

 رفتند.ماندند و مرداا ب  شکار میها در خان  میزنرا  ا
ا زا و مرد بز  شزکل امزروز نبزود؛ در  ا زماا، ازدواج بي

شزناخت، بلک  ب  شکل گروهی بود؛ و بچ  فقز  مزادرش را می
داننت پدرش کينت؛ ب  هميا خاطر نام در حالی ک  اصشً نمی
ها از روي اجززداد و نياکززاا مززادري تعيززيا و خون زاوندي بچزز 

 عشوه بر انا موضوع، کار ک اورزي و دامداري نيز بر .شدمی
ها باعز  شزد کز  زا نقزش رهبزري را بود؛ و همياي زا عهده

داشززت  باشززد. انززا دوره کزز  تززا حززدودي طززوالنی هززر بززود، 
شززود. امززا بعززدها کزز  مادرشززاهی )مادرسززاالري( ناميززده می

تري ب  خود گرفت و دامبروري هر رون  ک اورزي شکل عالی
 نافت، ک ت و کار و دامبروي ب  دوش مرداا افتاد. 
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هی )پدرسززاالري( جززاي مادرشززاهی بززدنا ترتيززب پدرشززا
 )مادرساالري( را گرفت.

 :اقتصاد طبيعي يا اقتصاد جنسي
ي اشتراکی اوليز ، اقتصزاد طبيعزی اساس اقتصاد در جامع 

کردند. ها براي مصر  شخصی خود توليد میبود. نعنی انناا
 پس اقتصاد طبيعی نعنی توليد براي مصر  شخصی.

اي برخزی از کز  قبيلز  مزد در انا جامعز ، گزاه پزيش می
کردنزد. ي دنگر مبادل  )عزوض( میمحصوالت خود را با قبيل 

ام ک  تم- هاي شاا راي ک اورز، قنمتی از گندممثشً گاه قبيل 
ي بز  قبيلز  -اعضاي قبيل  ب  طور اشتراکی، توليد کرده بودند

بت  گرفتند؛ ک  الدامدار داده و مقداري پ ر بز، گاو وغيره می
ي اتفاقی داشتند و بر حنب تصاد  صورت ها جنب ادل انا مب

باشد، انننزت کز  در انزا جامعز ، اما  نچ  مهر می .گرفتندمی
 کرد. انناا براي فروش، توليد نمی
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 :جامعه اشتراکي به سوي نابودي
تکامل ک اورزي و دامبروري ک  در هفت نا ه زت هززار 

ک بز  وجزود سال پيش با اهلی کردا گاو، گوسفند، بز و خزو
 مد، باع  شد ک اورزي از دامداري جزدا شزود. در ابتزدا بز  
خاطر ضعيف بودا ک اورزي ابتدانی و دامداري ابتزدانی کز  

ي شکارها براي اسزتفاده عبارت بود از شکار حيوانات و ذخيره
تواننت هزر ک زاورز باشزد و هزر از گوشت شاا، هر قبيل  می

گی بي زتر ک زاورزي و دامدار؛ ولی تکامل هردو باع  پيچيزد
دامداري شده و موجب جدانی  نها گردند. البت  نکزی از علزل 
دنگزر جزدانی دامزداري و ک زاورزي انزا بزود کز  دامزداري 

 هاي زنادي داشت. احتياج ب  مرتع و چراگاه

بزيا اجتمزاع را بز  وجزود  اولين تقسيم کا ، انا جزدانی
از قبانزل   ورد. در انا تقنزير کزار، قبانزل دامبزرور نزا شزباا

ک اورز جدا شدند. قبانل ک اورز در راه پي زرفت ک زاورزي 
ي نمودند و قبانل دامدار نيز در راه توسزع تشش و کوشش می

 دامبروري.
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قبانزل دامبزرور، بز  خزاطر  با جدا شدا قبانزل ک زاورز از
شزاا را بزا هزر قطزع نز  تنهزا رواب ب  نکزدنگر  ،شاااحتياجات

 شاا نيز پرداختند.ها و اختراعاتتارب  نکردند، بلک  ب  مبادل 
هزا، بعدها با تکامل ابزار توليد و بزا انازام انزا نزوع مبادلز 

تر گ زت؛ ولزی زندگی انناا ک  ب  صورت خانواده بود، مرف 
يزاز نتکامل ابزار توليد باع  شد ک  انناا بتواند بيش از  نچز  

د کز  مانزدارد توليد کند. بنابر انا، نزص محصزول اضزافی می
 کرد. ا را تصر  می شخص دنگري 

براي ذوب فلزات نا درست کردا چيزهزانی نظيزر خزيش 
رفت، احتياج بز  متخصزص چوبيا ک  در ک اورزي ب  کار می

بود؛ متخصص هر احتياج ب  جانی داشت کز  بتوانزد در  ا بزا 
استفاده از تخصص 
خود، کار و تشش 
کند. مثشً فلز کزار 
مابززور بززود بززراي 

ي فلزز ورهخود کز
 بنازد. 
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وري ب  وجود  مزد. در ابتزدا، ک زاورز ب  انا ترتيب پي  
ي ک اورزي را درست کزرده تواننت ابزار سادهبراي خود می

و با  ا کار کند، ولی با تکامل نيروهاي مولده، بزراي سزاختا 
ابزار ک اورزي، جامع  احتياج شدندي ب  متخصص پيدا کزرد؛ 

ي ابزار هتواننت هر سازندرز نمیب  طوري ک  دنگر نص ک او
ور باشد و هر ک اورزي کنزد؛ در نتياز  ک اورزي، نعنی پي  

صورت گرفت ک  در انا تقنزير اجتماعی  دومين تقسيم کا 
  وري از ک اورزي جدا شد. کار، پي  

و  ها را زنزاد کزرده، اسزتثمارانا امزر، توليزدات و مبادلز 
 ورد.مالکيت خصوصی نيز ب  همراه خود  

اننازا دنگززر، نعنززی 
 پاناا زندگی اشتراکی.

وقتزززی در حزززدود 
چهل هززار سزال پزيش، 
اننززززاا بزززز  صززززورت 
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افتاد کز  داد، گاهی اتفاق میخانواده ب  زندگی خود ادام  می
ي دنگر  وردا زميا و  ب بهتر، ب  قبيل  اي براي ب  دستقبيل 

را ي پيززروز، تمززام اسززيراا حملزز  کززرده و در نتيازز ، قبيلزز 
ک ززززتند؛ می

چززوا ابزززار 
توليد ضعيف 

هزززر  بزززود و
کس بز  زور 

، شکر خود را سير کند؛ بنابر انا زنزده بزودا تواننت با  امی
 ي پيروز درد سري بود.اسيراا، براي قبيل 

بعد از انا ک  ک اورزي و دامبروري تکامل نافتند و انناا 
در اثر ک ف  تش تواننت بز  ذوب فلززات دسزت نابزد و بز  

ور کلی ابزار توليد تکامزل نافزت و تکامزل ابززار توليزد هزر ط
باع  شد ک  هر کس بتواند بيش از احتياج خزود توليزد کنزد، 

شززدند، اسززيراا را هانی کزز  در جنززگ پيززروز میدنگززر قبيلزز 
سراناام بدننترتيب  .ک يدندها را ب  کار میک تند بلک   انمی

 ي اشتراکی از هر پاشيده شد.جامع 
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 :داريبرده
نززا نظززام، در

براي اولزيا بزار 
ب  طبقات  جامع 

تقنززززير شززززد. 
ي اسززتثمارکننده و ي بززرده؛ طبقزز دار و طبقزز ي بززردهطبقزز 

داري با شدت و خ زونت استثمارشونده. استثمار در نظام برده
 بود.  هبنيار زنادي همرا

تواننزتند بزدوا نزص سزازماا یمداراا ناز  ا جا ک  برده
 دگاا را براي مدت زنادي در بند خود اسيرمنظر و دانمی، بر

کر، ب  صورت کنند، سازمانی ت کيل دادند ک  ب  تدرنج و کر

 در مد. دولت
هزا بزراي ي دولزت، ف زار  وردا بزر بردهترنا وريفز مهر

 هاي شورشی بود.ها و سرکوب بردهاستثمار هرچ  بي تر  ا

ي دنگر دولت، گنزترش سزرزميا خزود و همچنزيا وريف 
 ها ب  برده بود. ااوز ب  خاک قبانل دنگر و تبدنل  ات



 42 سي به زبان سادهسيااقتصاد 

 :دارينيروهاي مولد در نظام برده
داري ب  طور عايبی تکامل نافزت؛ نيروهاي مولده در برده

ب  عنواا مثال گاو ها و ابزار صنانع دسزتی اصزش  و تکميزل 
شد؛ مبادالت، شکل 
وسززيعی بزز  خززود 
گرفت. مردم، ابتدا 
 از مس و  ها براي
داد و سزتد اسزتفاده 

کردنزززد؛ نعنزززی می
انا ک  مس و  ها را ب  

بززز  کزززار  پزززولجزززاي 
 بردند.می

امززا بعززدها طززش و  
نقره جاي مس و  ها را 

هزا گرفت و مردم از  ا
براي داد و ستد استفاده 
نمودنزززد. تکامزززل انزززا 
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هاي پزول بز  عنزواا مبادالت سراناام ب  جانی رسيد کز  سزک 
رار گرفت و بزدنا ترتيزب قطعزات ي گردش مبادالت قواسط 

شزد، از اي براي داد و ستد استفاده میفلزي ک  ب  عنواا وسيل 
 ميداا خارج گردند.

زنادشده حار محصزوالت و همزيا طزور زنادشزدا انزواع 
ي بعضززی از محصززوالت از نززص طززر ، و زنززاد بززودا فاصززل 

فروشندگاا تا محل توليد محصوالت از طر  دنگر، باع  شد 
اي ب  وجود بيانزد. فروشندگاا و توليدکنندگاا واسط  ک  بيا

زنرا براي فروشندگاا، انا امکاا وجود نداشت ک  مثشً بزراي 
خرند برنج ب  شهر الف واقع در هزار کيلومتري و براي خرنزد 
پنت  ب  شهر ب واقع در پانصد کيلومتري، براي خرند پوسزت 

بود ک     خرند؛ انانياز را ب و... رفت  و چيزهاي مورد ب  شهر ج
هانی  مدنزززد و بززز  طزززور منزززتقير محصزززوالت را از واسزززط 

هزا را در اختيزار فروشزندگاا قزرار توليدکنندگاا گرفت  و  ا
دادنززد. بزز  انززا 

ها ک  هيچ واسط 
نق ززی در توليززد 
کاالها نداشزتند، 

 گفتند. تاجر می
پيززدا شززدا 
انززززا واسززززط  
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سومين وجزب )تاجر( ک  خود هيچ نق ی در توليد نداشت، م

 شد.  اجتماعی تقسيم کا 
در انناززا بانززد متززذکر شززد کزز  بززا انززا کزز  در جوامززع  
داري، توليد براي فروش )مبادل ( هر وجزود نداشزت، امزا برده

ي ها ب  طزور عمزده، بزراغالب نبود. نعنی در نظام بردگی انناا
کردند و بدنا ترتيزب  نچز  مصر  شخصی خونش توليد می

طبيعی )نعنی توليد براي مصزر  شخصزی( حاکر بود، اقتصاد 
 بود؛ اما در کنار حاکميت اقتصادي طبيعی، توليد براي فزروش

 )مبادل ( هر ب  ندرت و ب  طور خيلی ضعيف وجود داشت. 
 :داريمناسبات توليد در نظام برده

داراا عشوه بر انا ک  مالص وسانل توليد بودنزد، بزر برده
هزا را ماننزد گاوهزا و ه و  اها نيز احنزاس مالکيزت کزردبرده

 کردند.گوسفندهاي شاا خرند و فروش می

ها را خواست برده شااتواننتند هر وقت دلها می احتی 
 بک ند، بدوا انا ک  هيچگون  ماازاتی در انتظار شاا باشد. 
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پرواضح اسزت کز  انزا 
رفتار سخت و ناراحت کننده 
ک  درمورد حيوانات هزر بز  

د، گززاهی شززکززار بززرده نمی
هزززا را بززز  فکزززر فزززرار برده

کرده  کاريمحکمدارها هر بخاطر انا ک  انداخت؛ و بردهمی

هزا داغ زدند )عشمتزی را روي بزدا  اها را داغ میباشند، برده
تر دسزتگير زدند( تا درصورت فزرار،  سزاامی

 شوند. 

کردند و مقدار ها را غارت میدارها تمام دسترنج بردهبرده
دادند کز  ها را ب  خودشاا میمی از حاصل زحمات  ابنيار ک

کزرد. شاا نزاچيز بزود و بز  سزختی سزير شزاا میبراي زندگی
استثمار غارتگران  بداناا رسيد ک  بردگاا از نظر جنمانی نابود 

 انااميد.ها زناد ب  طول نمی اعمر شدند؛ ب  هميا خاطر 
دارهزا بانزد اما برده
هززاي از بززيا جززاي برده

کردند؛ و   را پر میرفت
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هزا هزا انزا بزود کز  بردههانی داشت؛ نکزی از انزا راهانا راه
هاي  نززاا، جززاي دارهززا بززا بچزز خززانواده ت ززکيل داده تززا برده

رفتند پزر کننزد؛ ولزی انزا در واقزع هانی را ک  از بيا میبرده
تواننتند ها با  ا وضع فايع نمیپذنر نبود؛ چرا ک  بردهامکاا

هزا بدهند و در بنياري از ک ورها، بي زتر بردهت کيل  خانواده
تواننزتند از داراا نمینداشتند. عشوه بزر انزا بزرده ايخانواده

کودکاا بردگاا ک  قادر ب  کارکردا نبودند، نگهداري کنند. 
ماند، انا بود ک  ب  دارها میبنابر انا راه دنگري ک  براي برده

 ورده و ب    اسارت خود درهاي دنگر را بي جنگ، خل وسيل 
 ها ببردازند. استثمار  ا

داراا ک  تعزداد بنزيار عظيمزی بزرده را در هاي بردهدولت
هزا حزد اکثزر اسزتفاده را اختيار داشتند، با تقنير کزار بزيا  ا

هزا، بناهزاي عظزير، هزا، جادهنمودند؛ و با نيروي بردگاا پلمی
 ساختند.بناهاي محکر نظامی و... می

وري مانند اسزتخراج هاي پي  نوناا بردگاا را در رشت در 
  ها، نقره، طش و... ب  کار گرفتند.
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در روم کار بردگی در ک اورزي رواج و گنزترش نافزت. 
اعيززاا و اشززرا  رومززی مزززارع اختصاصززی بزززرگ در اختيززار 
 داشتند و در  ا صدها و هزاراا برده م زغول بز  کزار بودنزد. 

اا ب  برده داراا امکاا داد از هرگون  کار بکار بردا کار بردگ
بدنی )کزار جنزمانی(  زاد شزوند و انزا کزار هزا را بزر دوش 

بردگزززاا قزززرار 
دهنززززد. بززززدنا 
ترتيززززب  نهززززا 

وار زندگی انگل
خززود را شززروع 

 کردند.
ي داري بز  دو طبقز هميا طور ک  امزروز، جهزاا سزرمان 

يزز اق زاري شود و در انا مياا ندار و کارگر تقنير میسرمان 
هزا دار، و بز   اوجود دارند ک  ن  کارگر هنتند و نز  سزرمان 

گوننززد،  ا موقززع نيززر نعنززی در )نظززام خززرده بززورموا می
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دار بودنزد و نز  داري( اق اري وجود داشتند کز  نز  بزردهبرده
گفتند.  زادگاا عبارت بودنزد برده؛ ب  انا اق ار،  زادگاا می
وراا.  زادگزاا بز  اشزکال ي ز از مالکيا بززرگ، دهقانزاا و پ

مختلف از حقوق مدنی، حقوق سياسی و قضانی، از ح  داشتا 
مال و ثزروت برخزوردار بودنزد، در حزالی کز  انزا حقزوق از 
بردگزاا سززلب شززده بززود. البتزز  در عمززل فقزز  ق ززر معينززی از 

تواننتند، از  ا مزانانی ک   زادگاا )نعنی مالکيا بزرگ( می
داري، بعضزی از هزاي بزردهباشزند. دولتنام بردنر، برخزوردار 

ق ززرهاي  زادگززاا )مززالکيا بزززرگ، دان ززمنداا( را در راس 
کارهاي دولتی و کارهاي علمی و هنزري قزرار دادنزد و بزدنا 
ترتيب بيا کار فکري و کار جنمی تضاد انااد کردنزد. نعنزی 
کار فکري فق  منحصزر بز  اق زار معينزی از  زادگزاا )نعنزی 

ن منداا، و...( شد و کار جنمی هر منحصزر مالکيا بزرگ، دا
 وراا.شد ب  بردگاا، دهقاناا و پي  
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مالکيزت بزر زمزيا را در  داري،هاي بردهها بعد دولتمدت
هاي سنگيا بنتند؛  نزاا دست خود گرفت  و بر دهقاناا ماليات

هزا )کزار مازانی( گماشزتند و را ب  اناام انواع و اقنام بيگاري
دندترنا وجهی دهقاناا را وابنت  کردند، بز  بدنا ترتيب ب  ش

دهقانزاا کز  بردگزاا شزد. طوري ک  موقعيت  ناا نيزز ماننزد 
ها خود را ب  رباخواراا ببردازند و دهقانانی تواننتند بدهینمی

ي مالکان  را ب  ارباب ببردازند، ناچار هتواننتند سهر بهرک  نمی

بيگار، کار ماانی ي شدند براي مدت معيا، ب  صورت بردهمی
 خواراا اناام دهند. داراا، مالکاا زميا و نا نزولبراي برده
 :داري وسقوط اين نظامهاي نظام بردهتضاد

کرد ک  چيزي بتوانزد انزا بنزاي عظزير هيچ کس فکر نمی
داري( را ب  لرزه در ورد؛ ولی عشنمی پيدا شده بود )نظام برده
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ي کزار بردگزاا بز  نتياز  .دداداري میک  خبر از نابودي برده
دار ناچزار بزود دسزتگاهی اي نداشزتند و بزردهخود اصشً عشقز 

بزرگ و پيچيده براي مراقبت و اعمال ف ار و سرکوب، انااد 
شزد و در نتياز  توليزد را کند، ک  انا بزرانش گزراا تمزام می

 کرد.تر میگراا

ک داراا( براي ت ون  بردگاا ب  کزار، امزشمشکاا )زميا
وسيع خود را ب  قطعات کوچص تقنزير کردنزد و انزا مززارع 
کوچززص را در اختيززار  نززاا گذاشززتند کزز  در قبززال پرداخززت 

 ها ک ت و کار کنند. قنمتی از محصول، در  ا زميا
کردنزد، دهقاناا جدند ب  قطع  زمينی ک  رونش ک ت می

هززا را نيززز بززا زمززيا تواننززتند  اوابنززت  شززدند و مشکززيا می
شزدند؛ ها دنگزر بزرده محنزوب نمیند؛ با وجود انا  ابفروش

 ناميده شدند.« کولوا»بلک  توليدکنندگاا جزء بودند ک  
توليد جدندي  داري، عوامل شيوهبدنا ترتيب در بطا برده

 ناميده شد. فيودالیي توليد پدند  مد ک  شيوه
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 :قيام بردگان
ند بزيا داري، مبارزه طبقاتی ب  طور شزدبرده در طول نظام

ا هزا بارهزا و بارهزداراا وجود داشت  اسزت. بردهها و بردهتوده
هزا، داراا و مالکيا بزرگ قيام کردند و در کنار بردههعلي  برد

ه يز وجود داشتند کز  تنهزا رادهقاناا و سانر اق ار زحمتکش ن
داراا و مزززالکيا بززززرگ شزززاا را مبزززارزه عليززز  بزززردهناات
 داننتند.می

 تواننزت اسزتثمار اننزاا از اننزاا را از  نمیانا قيام گرچ
ترنا رحمانز اي بزر بیمياا ببرد، ولی ضربات سخت و ک زنده

نوع استثمار وارد کرد، و سزراناام نيزز منازر بز  سزقوط نظزام 
 داري گردند. برده
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 نظام فيودالي

 
داري کز  رزاهراً پانزدار و هماا طوري ک  ب  تدرنج بزرده

رفززت سززوي نززابودي پززيش می يد، بزز رسززنيرومنززد بزز  نظززر می
 کرد. داري، رشد میي بردهفيوداليزم نيز در دروا جامع 

وري روم توسز  تزدر حدود هزار و پانصد سال پزيش امبرا
  قبانل مرما سقوط کرد. 

هانی بودند ک  از خود مزارعی داشزت  و قبانل مرما، قبيل 
محصزول کردنزد و تمام اعضاي هر قبيل  در  ا مزارع کار می

هاي ب  طور کلی ب  غير از زميا .شدها تقنير میکار هر بيا  ا
ها بز  طزور اشزتراکی بز  سفيداا، بقي  زميا سراا قبيل  و رنش
  هم  تعل  داشت.

روم هاوم  وردند، با  ها ب  امبراتوريباري وقتی انا قبيل 
هزاي سزنگيا تاستقبال مردم زحمتکش ک  زنر بار ف ار و ماليا

بزز  رو گ ززت  و بززا اتحززاد و نکبززارچگی،  داشززتند، روقززرار 
 امبراتوري روم را سرنگوا کردند. 



 53 سي به زبان سادهسيااقتصاد 

هزاي دولتزی و قنزمتی از پس از  ا، بخش بزرگی از زميا
داراا بزززرگ را صززاحب شززدند. ابتززدا زمززيا، هززاي زمززيازميا
ي مردم تعل  گرفت، ولی ب  تدرنج ها ب  هم ها و چراگاهجنگل
بز  مالکيزت خزود هزا را ها تمام زميابيل سفيداا و سراا قرنش

و براي حفب  ا سخت بز  تزشش افتادنزد. امزا مگزر  در وردند
هزاي تواننتند ثروت و زمياها بدوا ت کيل دولت خود می ا

شاا را حفب کنند؟ پرواضح است ک  خيزر. بنزابر انزا مالکزاا 
زميا الزم دندند ک  دولت خود را ت زکيل دهنزد و چنزيا هزر 

ها نيز اشخاص منتبدي قرار داشزتند در راس انا دولتکردند. 
کزز  شززاه ناميززده 

 شدند. می
پادشززززاهاا، 

هززاي مززردم زميا
را بيا نزدنکاا و 
اقوام و خون زاا 
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ها نيز در مقابل انزا همز  بخ زش نمودند؛ و  اخود تقنير می
  کردند.شاهان ! باند براي حفب قدرت شاه تشش و مبارزه می

رسزيد کز  هزاي زنزادي ها هزر زمياشب  روحانيوا و ک ي
کردند. ب  طور کلزی خزدمتکاراا ها دهقاناا ک ت میروي  ا

احب صشاه، شاهزادگاا، کليناها و تمام افراد قابل اعتماد شاه، 
 قطعات بزرگ زميا شدند. 

 نچ  منلر است، انا افراد ک  صاحب زمزيا شزده بودنزد، 
کننزد؛ بنزابر انزا هزا کزار تواننتند بزر روي  ا زمياخود نمی

تري تقنزير کزرده و هزا را بز  قطعزات کوچزص مدند و زميا
بز  انزا قطعزات کز   ها ب  کار گماردند.دهقاناا را بر روي  ا

توس  مالکيا )نعنی مالکينی ک  از طزر  شزاه صزاحب زمزيا 
« فيزود»تري تقنير شزده بزود، شده بودند( ب  قطعات کوچص

 ناميدند.می« فيودال»را  گفتند؛ و صاحباا انا قطعات زميامی
تواننزتند در ابتدا، دهقاناا وابنت  ب  زميا نبودند؛ نعنی می

هرگاه بخواهند، از زميا مالکی ب  زمزيا مالزص دنگزر برونزد. 
طزور  هزا کمتزر، و همزياي وابنزتگی دهقانزاا از کولوادرج 
 ها نيز از بردگاا ساب  کمتر بود. ي وابنتگی کولوادرج 
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هزا و ختش  موجود بيا بردگاا ساب  و کولواولی بعدها ا
اي هاي نکبارچ ي  ناا ب  تودهدهقاناا  زاد از بيا رفت و هم 

نزا « سر »ها از دهقاناا وابنت  ب  زميا تبدنل شدند ک  ب   ا
اي گفتند. سر ، انناا محروم بود ک  هزيچ چزارهمی« رعيت»

نداشزززززت، 
جز اطاعت 
کردا  نچ  
اربزززززززاب 

 گفت. می
 :وهاي مولده در فيوداليزمنير

اي ماننزد در مراحل ابتدانی فيزوداليزم، از ابزارهزاي سزاده
شزد؛ ولزی بز  تزدرنج بيل، داس، کلنگ و گاو ها استفاده می

هاي بادي و  سياب
 بزززی نيزززز مزززورد 
اسزززززتفاده قزززززرار 

 گرفتند. 
چنززززززززيا در 

اري، کزمانی، سبزن
هزاي پرورش ميوه

مختلف، بخصوص 
هززاي روغنززی ميوه
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ي نافزت و شززيوهنزد بزادام، گزردو، زنتزوا وغيزره رواج میمان
 شد.ک ت غشت ب  مرور زماا بهتر می

هاي تصفي  و کار با  ها پي زرفت کزرده و بز  طزور شيوه
 وسيعی مورد استفاده قرار گرفتند.

نافزت. ابززاري کز  توسز  داد و ستد ب  تدرنج تکامزل می
 کرد. یگرفت، رشد ممورد استفاده قرار میصنعتگراا 

بزز  طززور کلززی نيروهززاي مولززده در فيززوداليزم ننززبت بزز  
تري قزرار داري، در سطح بهتزر و عزالینيروهاي مولده در برده

 داشت.
 :ي فيوداليمناسبات توليد در جامعه

ي توليد، زميا بود ک  رنا وسيل ي فيودالی مهمتدر جامع 
 هاشد؛ و تمام فيودال نهر ملص خصوصی فيودال محنوب می

با زور و پ تيبانی دولزت، از انزا 
امززززززززشک 

 یخصوصززززز
حفارزززززززت 

 کردند.می
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هاي سال، بزدوا انزا ها سالخوب، صد البت  اگر انا زميا
اي افتاد، هيچ فاندهاي میها کار کند، گوش ک  کنی روي  ا

هززا نداشززت؛ و بززاز کززامشً واضززح بززود کزز  خززود بززراي فيودال
هم  زمزيا کزار کننزد، و  هاي  اوتواننتند رها هر نمیفيودال

شمردند. بنابر انا ها کار کردا را براي خود ننگ میاصوالً  ا
چرخيززد؛ نظززام هززا از طرنزز  اسززتثمار د هقانززاا میزنززدگی  ا

 فيودالی بر استثمار دهقاناا متکی بود. 

ها را براي خزود نگهداشزت  و فيودال بخش بزرگی از زميا
هزا را ر کزرده و  ابخش دنگر  ا را ب  قطعات کوچکی تقنزي

 کرد.اي ب  دهقاناا واگذار میتحت شران  بنيار استثمارگران 
کرد، زميا اربزاب باننت در زميا ارباب کار میدهقاا می

 زد، و با چهارپانزاا خزود ک زت ورا با ابزار کار خود شخر می
کزرد. سزبس زمزاا کوتزاهی در هفتز  را هزر در زمزيا کار می

کزرد و ش تعلز  داشزت کزار میکوچکی کز  رزاهراً بز  خزود
 چرخاند.اش را میزندگی خود و خانواده
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 شد:زماا کار دهقاا ب  دو بخش تقنير می
زماا دهقاا در قطعز  زمزيا  ک  در انا زماا کار الزم: -1

اش، کوچص خونش براي چرخانزدا زنزدگی خزود و خزانواده
اي ک  از زمزيا کرد. دهقاا مابور بود محصول اضافیکار می

  ورد، ب  فيودال تقدنر کند. ش ب  دست میخون
کز  در انزا زمزاا، دهقزاا، زمززيا  زمزاا کزار اضزافی: -2

کزوبی کاشزت، درو و خرمازد،  ا را میفيودال را شزخر مزی
کزرد، کرد. وقتی دهقاا در مزارع متعل  ب  فيودال کزار میمی

اغلززب اتفززاق 
افتززاد کززز  می

محصزززززوالت 
خودش را بزاد 
و باراا از بزيا 

برد. دهقاناا مابور بودند مدت معينی در هفت  )مثشً س  نزا می
چند روز در هفت ( را بزا ابززار شخصزی خزود )گزاو ها، گزاو 

کار کنند و بقي  روزهزا را در و  وغيره( در زميا فيودال ک ت
کار ببردازند. عشوه بر انا دهقزاا و  قطع  زميا خود، ب  ک ت

يزل خانز  سزازي، پزل مابور بود بزراي فيزودال کارهزانی از قب
سازي، ساختا انبار، چوب بري و هيزم شکنی وغيره نيز انازام 

گفتنزد. حتزی زا و دهد؛ ک  ب  تمزام  انزا کارهزا بيگزاري می
هزا فرزنداا دهقاا هر مابور ب  بيگاري براي فيودال بودند.  ا
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هاي خزوراکی جمزع بافتند، قارچ و دان براي فيودال پارچ  می
از انا کارها براي او، نعنزی اربزاب انازام  کردند و بنياريمی
 دادند.می

دهقززاا در تمززام مززدتی کزز  در زمززيا خززونش بززراي رفززع 
ي بنياري بز  کرد، عشق اش کار میو خانواده احتياجات خود 

داد؛ و ب  هميا دليل از جاا کار و بارور شدا محصول ن اا می
ول ب  کار نمود. ولی وقتی در زميا فيودال م غو دل تشش می

اي ب  بارور شزدا محصزول کرد و هيچ عشق شد، سنتی میمی
شد نگهبانانی باالي داد. انا بود ک  فيودال مابور مین اا نمی

 سر دهقاناا بگذارد ک  از زنر کار فرار نکنند. 
تدرنج و با رشزد فيزوداليزم،   باري، بعد ب

 جاي بيگاري را گرفت. ي جننیبهره
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ي ت بود از قنزمتی از محصزول مزرعز ي جننی عباربهره
کزره و  ،، لبنيزات، تخزر مزرغدهقاا، مرغ و خروس، بوقلمزوا

عنل، کتاا، نخ تابيده وغيره. حتزی چرمزی را هزر کز  دهقزاا 
ي جننی ب  ارباب کردند، مابور بودند ب  عنواا بهرهتوليد می

 تحونل دهند. 

 ي پززولیبهززرهو بززازهر در مراحززل بعززدي رشززد فيززواليزم، 
نقدي( رواج نافزت. فيزودال بزراي بز  چنزگ  وردا در مزد )

 کرد. هاي مختلف از دهقاناا پول نقد طلب میبي تر، ب  بهان 

هززاي مختلززف ماننززد  سززياب، در بي ززتر مززوارد، کارگاه
  هنگري، پارچ  بافی وغيره... فق  در دست فيودال بود. 

هاي شزاا را در باننزت گنزدمبنابر انزا دهقانزاا ناچزار می
  سياب فيودال  رد کنند و بابت  ا پول ببردازند.
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هززا، چمنزارهززا و فيززودال حتززی منززابع طبيعززی ماننززد جنگل
ها را نيز ملزص خصوصزی خزود داننزت  و از دهقانزاا رودخان 

گرفززت. دهقانززاا بانززد بززراي هززا پززول میبابززت اسززتفاده از انا
وه بزر دادنزد. عزشها نيز مبالغی پول میها و جادهاستفاده از پل

هاي سنگيا ب  دولزت ها، دهقاناا مورف ب  پرداخت مالياتانا
 ها بودند. فيودال
هززا دهقززاا گذشززت  از  ا کزز  انززا همزز  از سززوي فيودال 

شدند، باننتی در عزرض سزال نزص دهزر محصزول استثمار می
 دادند. شاا را نيز ب  کلينا میبرداشتی

 :اساس توليد در فيوداليزم
داري، اقتصاد طبيعزی يز مانند اقتصاد بردهاقتصاد فيودالی ن

شد، براي مصزر  شخصزی، بود. نعنی اکثر  نچ  ک  توليد می
شد، ن  براي مبادلز  و نزا فزروش. احتياجزات و  نچز  توليد می

هززاي هززا بززود، در داخززل زميامززورد نيززاز دهقانززاا و فيودال
شد. دهقانزاا بزراي مصزر  خزونش ها توليد و تهي  میفيودال

هاي ها ن  تنها در ک اورزي، بلک  در زمين  ا .کردندد میتولي
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دنگري مانند رننندگی، بافنزدگی، خانز  سزازي، گلزير سزازي 
 دادند.وغيره نيز کارهانی اناام می

ها هر از طرن  استثمار دهقانزاا هزر  ا چز  را کز  فيودال
هزا در امزشک خزود انزواع کردنزد.  ااحتياج داشتند، رفع می

 کردند.را در اختيار داشتند ک  براي شاا کار می صنعتگراا

کردنزد  وردا پول نقزد، سزعی میها براي ب  دستفيودال
قنمتی از توليدات ملص خود را بز  فزروش برسزانند؛ امزا انزا 
کار، کار  سانی نبود؛ چوا در امشک دنگراا هر اغلب همزاا 

فروشززش را داشززتند، بزز  بززار محصززوالتی کزز  فيززوداالا قصززد 
بينير ک  در انا نظزام خرنزد و فزروش بز   مد. بنابر انا میمی

گرفت؛ زنرا هماا طور ک  گفتير دهقاناا بز  دشواري اناام می
هزا کردنزد، و فيودالطور عمده براي مصر  خونش توليد می

هر تمام احتياجات 
و نيازهاي شزاا از 
دسترنج و اسزتثمار 
دهقانزززاا تزززاميا 

  شد.می
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 يوداليزمهايي که فشهر در قرن
 :بر جهان حاکم بود

ا ها در امشک خود انواع صنعتگرادر باال گفتير ک  فيودال
هزانی وجزود هزا رعيترا در اختيار داشتند. نعنی در امشک  ا

کردند و بزراي اربزاب چيزهزاي مزورد وري میداشت ک  پي  
 ساختند.لزوم را می

اوانزل، کردنزد. در ورانی زندگی میاما در شهرها نيز پي  
وراا کارهززانی سفارشززی بززود؛ نعنززی مززثشً کارهززاي انززا پي زز 

خواسزتند، بز  چ  کز  می ي  ادهقاناا مواد الزم را براي تهي 
ور هر با استفاده از  ا مواد،  ا چ  دادند، و پي  وراا میپي  

کزرد. مزثشً وقتزی خواست براي او درسزت میرا ک  دهقاا می
اي را کز  اسزتند، چزرم و پارچز خودهقاناا کفش و لبزاس می

وراا بردنزد و پي ز وراا میخود تهي  کرده بودند، ب  نزد پي  
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دوختند و در برابر کزاري کز  ها کفش و لباس مینيز براي  ا
دادند، از دهقانزاا گنزدم، بزرنج، ذرت و نزا چيزهزاي اناام می
و وراا بنيار ساده گرفتند. در انا زماا ابزار کار پي  دنگر می

 ابتدانی بود. 
 وراا نز  تنهزا قزادراما بعدها با رشد و تکامل صنعت، پي ز 

وليد ي مصر  ارباباا فيودال و دهقاناا روستا تبودند ب  اندازه
تواننززتند محصززوالتی بززيش از  نچزز  اربابززاا نماننززد، بلکزز  می

رتيزب فيودال و دهقاناا روستا نياز داشتند، توليد کنند. بدنا ت
هزا کز  شد و فيودالوراا بي تر میمهارت پي  با گذشت زماا 

هزا  اشاا براي هانی ک  در امشکد محصوالت رعيتدندنمی
چنداا خوب نينت،  کردندي میورها( کار پي  )نعنی فيودال

وراا شزهري مراجعز  ناچار براي خرند محصوالت بهتر ب  پي  
 ردند. کها خرند میهاي مورد نيازشاا را از  اکرده و چيز

وراا ن  بزراي مصزر ، بلکز  بزراي فزروش ب  تدرنج پي  
وراا بز  دست ب  توليد زدند و بدنا ترتيزب، محصزوالت پي ز 

شد. توليد محصول بزراي فزروش )نعنزی توليزد کاال تبدنل می
کاال( موجب شد ک  صنعت از زراعت جزدا شزده، و بز  همزيا 

  وراا و دهقاناا زنادتر شد.جهت مبادالت بيا پي  
 :اصناف

سفارشات وراا کارهاي خود را بر اساس تا زمانی ک  پي  
دادند و )منظور از سفارشات، اگزر نادتزاا باشزد قزبشً اناام می
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گفتززير  ا زمززانی اسززت کزز  دهقانززاا چززرم و پارچزز   را نزززد 
ها کفزش و دادند ک  براي  ابردند و سفارش میوراا میپي  

و نززا  کردنززدقززابتی نمی، بززا نکززدنگر چنززداا رلبززاس بدوزنززد(
ولزی وقتزی توليزد بزراي فزروش شاا بنيار ضعيف بود، رقابت

ها محل توليد کاال شزد، رقابزت شزدند شزد. رواج نافت و شهر
ها( از ها )سر رعيت

روسززتاها بزز  شززهرها 
کردنزد، و از فرار می

انزززززززا جهزززززززت 
توليدکننزززززززززدگاا 

ترسيدند کوچص می
کززار شززاا از دسززت 
شاا برود؛ بز  همزيا 

ر تززززززشش خززززززاط
هاي شاا ب  توليد دست پيدا کنند. نمودند ک  نگذارند رقيبمی

بز   را وراا ت کيشت خزود )نعنزی اصزنا (براي انا کار پي  
هزاي خززود وجزود  وردنززد، و بزدنا ترتيززب بز  دفززاع از امتياز

 پرداختند.
ها و مردمزی کز  در وراا براي انا ک  در کنار رعيتپي  

هزا يز  اسزتثمار و سزرکوب فيودالشهر سکونت داشتند، بزر عل
 مبارزه کنند، در دروا اصنا  دست ب  اتحاد زدند.
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 :رشد نيروهاي مولده
فيودالی از نيروهاي مولد در نظزام  نيروهاي مولده در نظام

ل، تکنيزص تر گ ت. ب  عنواا مثزاداري بنيار تکامل نافت برده
 هاي دنگزري درتري رسزيد، رشزت در ک اورزي ب  سطح عزالی
کزاري، سزبزنکاري ، موکزاري، گلک اورزي پيدا شد؛ باغبانی

وغيره رشد قابل توجهی نافت. دامبروري نيز بيش از پيش رشد 
هانی حاصل شد. ابززار نافت  و در توليد شير و پنير هر پي رفت

هاي تهي  مزواد خزام بهتزر شزد؛ در انزا وراا، و روشکار پي  
کامل ک تيرانی کرد. نما، کمص بزرگی ب  تدوره اختراع قطب

هاي حرف  .چاپ کتاب رواج نافت؛ باروت و کاغذ اختراع شد
اي ب  وجود  مد ک  از  ا جملز  عبزارت بودنزد از اسزلح  تازه

ي سازي، رنخت  گري، قفل سازي، چاقو سازي و چندنا حرفز 
 دنگر.

نافزت، هرچ  نيروهاي مولد ب  مرور زماا بي تر تکامل می
وليد )مناسبات توليد( را بيش از پيش تنگ رواب  ت بچهارچو

دنزد )ماننزد کزودکی کز  هرچز  بزرگتزر براي خود تنزگ می



 67 سي به زبان سادهسيااقتصاد 

دهقاناا ک  زنر ف ار  .گردد(تر میشود، لباس براي او تنگمی
ها قرار داشتند، در وضعی نبودنزد و استثمار و سرکوب فيودال

 وري ک  توليد محصوالت ک اورزي را باال ببرند. بنابر انا بار
شزد. در شزهرها هزر و محصوالت دهقاناا روز ب  روز کمتر می

وراا در اثر وجود م کشت و مزوانعی کز  قزوانيا و کار پي  
هزا ي انا وري نداشزت. و همز مقررات انااد کرده بزود، بزار

داد کزز  چگونزز  روابزز  توليززد )مناسززبات توليززد( و ن ززاا مززی
ترتيب ضرورت نيروهاي مولد با هر ناسازگار شده اند؛ و بدنا 

داري کرد ک  رواب  توليد )مناسبات توليد( سزرمان انااب می
 ي فيودالی را بگيرد. جاي رواب  توليد کهن 

 :داريپيدايش توليد سرمايه
است. وقتی توليزد  سرمان  تااريترنا شکل سرمان ، قدنر

کزاال )نعنززی توليززد محصزول بززراي فززروش و مبادلز  نزز  بززراي 
ي توليدکننزدگاا )کز  رشد نافت، همز مصر ( در فيوداليزم 

دادنزد( داراي ابززاي توليزد خزوبی اکثرنت را هزر ت زکيل می
نبودند و بعضی از توليدکنندگاا نيز ابزار کار بهتري در اختيار 

اي ک  ابزار کارش بهتر بزود، داشتند. در نتيا ،  ا توليدکننده
معينزی )مزثشً کفزش( انازام  وقت کمتري بزراي توليزد کزاالي

اي ک  ابزار کارش خوب نبزود، بزراي و  ا توليدکننده دادیم
کزرد؛ و توليد هماا کاال )کفش( باند وقت بي تري صزر  می

انا در حالی بود ک  هردو، کزاالي شزاا را بز  نزص قيمزت در 
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کرد کز  کزدام فروختند. در واقع براي بازار فرق نمیبازار می
ر  کزرده و توليدکننده براي توليد کاالنش وقت بي تري صز

کدام توليدکننده وقت کمتر. بازار از هردو توليدکننده کاال را 
خرند. بزدنا ترتيزب توليدکننزدگانی کز  بزا ب  نص قيمت می

نمودنزد، ورشکنزت  صر  وقت زناد کاالي کمتري توليزد می
گ تند. نعنی بيا توليدکنندگاا کوچص، بخش کوچکی ب  می

اکثرنزززت ثروتمنزززد گ زززت  و بخزززش بززززرگ  ا ) تزززدرنج
 شدند.توليدکنندگاا کوچص( فقيرتر می

اربابززاا فيززودال بزز  دلخززواه خززود، بززر کاالهززانی کزز  از 
بنتند و همزيا طزور شد، گمرکی میک ورهاي دنگر وارد می

ي ک زور بز   ا ي عبور کاال از انا نقطز نيز براي دادا اجازه
 کردند.هاي سنگينی طلب میي ک ور، مالياتنقط 

فيوداليزم مانع بزرگی در راه رشزد و تکامزل و انا بود ک  
مبادالت بز  وجزود  ورده بزود. بزراي گنزترش و تکامزل انزا 
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 مبادالت الزم بود ک  نظام فيودالی از بيا برود. 
داد، بز  گنترش مبادالت، تاارت جهزانی را گنزترش مزی

وري در جهزاا قزادر نبزود پي   دنگر توليد کوچصطوري ک  
ا کزز  کاالهززاي زنززادتري درخواسززت جززواب نيازهززاي بززازار ر

بدهززد. انززا امززر باعزز  شززد گززذار توليززد کوچززص ، کززردمی
وري ب  توليد بزرگ سرمان  داري کز  بزر اسزاس اسزتثمار پي  

بز   .کارگراا مزدبگير استوار بود، ب  طور سزرنع انازام گيزرد
تدرنج توليدکنندگانی کز  ابززار کزار 

تري داشزتند )و بز  همزيا جهزت عالی
ر از سززانر توليدکننززدگاا ثروتمنززدت

دار شززدند؛ و توليدکننززدگاا فقيززر بودنززد( بزز  تززدرنج سززرمان 
بزدنا ترتيزب  .وشاگرداا، تبدنل بز  کزارگر روزمززد گ زتند

کردا توليدکننزدگاا فقيزر و ي تاارتی از طرن  جمزعسرمان 
شاگرداا در نص کارگاه و تبدنل  ناا ب  کزارگراا مزدبگيزر، 

 شد.  ي صنعتی تبدنلب  سرمان 
در روستاها نيز فيزوداليزم در حزال نزابودي بزود. چزوا بزا 
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کامل توليد کاالنی)نعنی توليد براي فروش( قدرت پول بيش ت
از پيش شد و ب  هميا خاطر ارباباا فيودال از دهقاناا پول نقزد 

دهقاناا هر ناچار بودند محصوالت خود را در . کردندطلب می
باا پول نقد پرداخت کننزد. از بازار ب  فروش رسانيده و ب  اربا

بردند. در کنزار انزا پولی بنر میانا رو دهقاناا همي   در بی
ي عظززير دهقانززاا فقيززر، تعزداد کمززی دهقانززاا ثروتمنززد تزوده

بزز  )بززورموا( در روسززتاها پيززدا شززدند کزز  از طرنزز  دادا وام 
دروا نظزام استثمار دهقاناا فقير پرداختند. و انا بزود کز  در 

داري، هر در شهر و هر در ده پدند  مد توليد سرمان  فيودالی،
 و بدنا ترتيب نابودي فيوداليزم امري ضروري و حتمی گ ت. 

 :هاي دهقانان در ايرانقيام
ترنا قيززام دهقززانی، قيززام دهقانززاا  ذرباناززاا بزز  طززوالنی

هزاي طزالش در  ذربانازاا بود. انا قيزام از کوه صرهبري باب
کرماا ک انده شد. دهقانزاا چنزدنا بزار شروع و تا اصفهاا و 

را درهزر شکنزتند. خليفز  « منتعصزر»ل کرهاي عظير خليفز  
ارتززش « منتعصززر»

نيرومندي را سازماا 
داد کززز  در راس  ا 
فيودالی ب  نام اف يا 
را مززامور جنززگ بززا 
دهقانززاا کززرد؛ کزز  
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انا ارتش هر با شکنت روبرو گ ت. سزراناام خليفز  پزس از 
واننت قيزام را سزرکوب کنزد. بابزص بز  هاي فراواا تکوشش

هاي  لبانيا پنزاه بزرد کز  او را بز  خليفز  نکی از شاهزاده ن يا
   شد.تتنلير کردند و بدنا ترتيب ک 

هزاي دهقزانی در انزراا کز  از نزص نکی از مهمتزرنا قيام
  طر  علي  استثمارگراا فيودال و از طر  دنگر نيز علي  تنل

قيام  بود. ب  انا« سربداراا»، قيام بيگانگاا مغولی اناام گرفت
گوننززد کزز  دهقانززاا شورشززی می« سززربداراا»از انززا جهززت 

زور  انا ارباباا و انا بيگانگاا مغولی، خيلی ب  مزا»گفتند: می
ا ربزرنر و رزالر اگر مبارزه کنير، رلر را از بزيا میگونند؛ می

اي رهکنير؛ اگر نتوانير رالر را نزابود کنزير، بگزذار سزنابود می
 «ماا ب  دار برود، زنرا تحمل زور و بيداد را ندارنر.

نيز  وراا، خرده مالکاادر انا قيام عشوه بر دهقاناا و پي  
شرکت داشزتند. سزربداراا بنزيار سزرنع تواننزتند سزبزوار را 
تصر  کرده و  ناا را مرکز حکومتی خود قرار دهند. پس از 

ور و طوس را هر ب ا نيز سراسر غرب خراساا و شهرهاي ني ا
 ب  قلمرو خود در وردند.

هاي دهقانی در انراا، در زماا شاه صفی، نوه از دنگر قيام
و جان يا شاه عباس اول روي داد. در انا قيام سزی هززار نفزر 
شرکت داشتند ک  در راس  ناا دهقاناا بودند. وزنزر شزاه بزر 

ولزی قمع کند؛ و  ا شد ک  ارتش دهقاناا و مردم بينوا را قلع 
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خودش ب  سختی شکنت خورد. پس از  ا وزنزر و بنزياري از 
کننززدگاا رشززت، فززوما، الهياززاا و اشززرا  گرنختنززد. قيام

شزت هزا در رشهرهاي دنگر را ب  تصر  خزود در وردنزد.  ا
هززار کيلزو  60و در حزدود  انبارهاي دولتی را تصر  کردند

ليزات از ي مامورنا شاه ب  عنزواا ماابرن ر خام را ک  ب  وسيل 
هزا را بزيا دهقاناا گرفت  شده بود، از انبارها خالی کزرده و  ا

 دهندگاا و محروماا تقنير کردند.ها و مالياترعيت
سراناام انا قيام ب  علت عمليات بدوا سزازماا و نداشزتا 
ت کل، توس  دولت شاه شکنت خورد. قيام، سرکوب شد، اما 

هزاي گزيشا مخفزی اي از دهقانزاا در جنگلهاي پراکندهدست 
چرنکززی  هززايگززاهی عليزز  قززدرت شززاه بزز  نبردشززده وگاه

 پرداختند.می
 :هاي دهقانان در ديگر کشورهاي جهانقيام

در قزرا چهزاردهر، قيزام دهقزانی بزرگزی بز  نزام  فرانن :
بر گرفزت. رهبزري انزا قيزام را  شمال فرانن  را در« ماکري»

هاي ناا، قلعز بر عهده داشت. دهقا« گيوم کال»شخصی ب  نام 
 هزا را نزابود کردنزد.فيودالی را ونراا کرده و تمام ساکناا  ا

انا قيام سراناام با شکنت روبرو شد. اشرا  درباري، دهقاناا 
را ک  داراي سش  مناسب و نظزر و انضزباد کزافی نبودنزد، بز  
سختی شکنت دادند. در پاناا انا قيزام کز  فقز  دو هفتز  بز  

ل را اسزير کردنزد. اشزرا  دربزاري در طول انااميد، گيوم کا
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خواندند، ب  جاي می« پادشاه دهاتی»حالی ک  او را ب  منخره 
تاج، حلق  از  ها گداخت  بر سزرش نهادنزد و سزبس اعزدامش 

 ونختنزد و  تزش هزا میکردند. دهقاناا شورشزی را از درخت
باالخره در انا سرکوب وح يان  بيش از بينت هززار  .زدندمی

 ورشياا را ک تند.تا از ش

در اواخر قرا چهاردهر، شرق انگلنزتاا را قيزام  انگلنتاا:
دهقانی فرا گرفزت. در انزا، قيزام، دهقانزاا مزاموراا وصزول 

اي از  ناا را نيز ب  قتل رسزاندند. ماليات را بيروا کرده و عده
قيام در ابتدا ب  عنواا اعتزراض عليز  ماليزات  غزاز شزد، ولزی 

 (هزاقيام بز  ضزد اسزتثمارگراا )فيودالچيزي نگذشت ک  انا 
هاي اربزابی را غزارت تبدنل گ زت. دهقانزاا کلينزاها و خانز 

بردند. انزا قيزام را بز  انزا کرده و اموال  ناا را ب  غارت می
بزوده « وات تزانلور»جهت ک  ب  رهبري شخصی دهاتی ب  نام 

 گونند.است، قيام وات تانلور می
کنندگاا شدنداً سرکوب امانا قيام نيز شکنت خورد و قي
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ي سراا قيام ب  شدند. در انا سرکوب ابتدا وات تانلور و کلي 
بينوانی قتل رسيدند، و پس از مدتی نيز هزاراا دهقاا و مردم 

را کززززز  در 
قيام شرکت 
کززززززززرده 
بودنززد، بزز  
دار  ونختزز  
و نززا گززردا 

 زدند.
روسزززي  

ت کز  اي بزرگی ب  وقوع پيوسزهدر روسي  تزاري قيام تزاري:
در «. اسزتباا رازنزا»ها شورشی بود ب  رهبري ترنا  ابزرگ

قزرا هفزدهر، دهقانززاا تحزت رهبزري اسززتباا رازنزا در ولگززا 
و « تنارنتنززيا»و « ه ززترخاا»شززورش کززرده، شززهرهاي 

شهرهاي دنگر را تنزخير نمزوده، نماننزدگاا تززار را ک زت  و 
 وردنزد. هاي بزرگزی از ک زور را بز  تصزر  خزود درقنمت

ها حکومت شاه و فيودال هستباا رازنا در شهرهاي تنخير شدا
و رازنا را ب   را برانداخت. انا قيام سراناام ب  شکنت انااميد

 ه و در ميداا سرخ چهار قطع  کردند. منکو برد
بز  « بوگزاچف»صد سال بعد، شورش دنگري بز  رهبزري 

ير هاي مردم فقبانی تودهيوقوع پيوست. انا قيام هر ک  از پ ت
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برخززوردار بززود، توسزز  قززواي دولتززی درهززر شکنززت  شززد و 
منززکو، اعززدام  قدر ميززداا بززاطش 1775بوگززاچف را در سززال 

 کردند. 
هاي دهقانی در چيا، قيزامی ترنا قيامنکی از بزرگ چيا:

بز  عهزده داشزت. وقتزی « هوانگ چائو»بود ک  رهبري  ا را 
، پانتخزت کنندگاا ب  رهبري هوانگ چائو ب  شهر چانگزااقيام

، امبراتوري وارد شدند امبراتور گرنخت، امزا تمزام بنزتگاا او
د و ها، کارمنداا دولتی و سراا ب  قتل رسيدنبنياري از فيودال

ب  جاي  ناا دهقاناا بر سر کارهزا گمزارده شزدند؛ پزس از دو 
هاي عظير براي سرکوبی قيام از سراسر چزيا سال و نير، گروه

 وهزا را کزز  از اتحززاد امبراتززور گروهبز  راه افتززاد. مززردم انززا 
 ناميدنزد. سزرانااممی« کشغ سياه»ها ت کيل شده بود، فيودال

 کنندگاا، ب  شکنت شورشيااها و قيامنيز جنگ بيا کشغ سياه
 انااميد.

هاي هاي دهقانی در انزا بزود کز  پانز اهميت انقشبی قيام
زم بزز  نظززام فيززودالی را بزز  لززرزه در وردنززد. گززذار فيززودالي

داري در ک ورهاي اروپاي غربی با انقزشب بزورموازي سرمان 
ودي اناام گرفت و سراناام نيز انقشبات بورموازي منار ب  ناب

 داري گردند.نظام فيودالی و برقراري سرمان 
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 بخش دوم
 

 داريسرمايه
 

 : فصل اول
 توليد کاال

 
 کاال چيست؟

اش از اشت و خزانوادهکگندم میدهقاا هاي قدنر در زماا
پزد اما امروز، ناا را نانوا می پخت. ا گندم براي خود ناا می

اا نزو مردم باند براي خرند ناا تنوري ب  نانوا، و براي خرنزد 
 هاي ناا فروشی مراجع  کنند.ماشينی ب  مغازه

پخزت، نکزی از نيازهزاي او را رفزع را ک  دهقزانی می ینان
ي خصوصياتی بود ک  شزکر گرسزن کرد؛ ناا دهقاا داراي می

ا زش کززرد؛ بنززابر انززا نززاا دهقززاا داراي اننززاا را سززير می

 بود. يمصرف
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پززد هزر نکزی از ي ماشزينی مینانی را نانوا و نزا کارخانز 
ي کند؛ نزانی را کز  نزانوا نزا کارخانز نيازهاي انناا را رفع می

ک  پزد هر مانند ناا دهقاا داراي خصوصياتی است ماشينی می
کنزد. بنزابر انزا نزاا نزانوا و ي اننزاا را سزير میشکر گرسزن 

 باشند.ي ماشينی هر داراي ارزش مصر  میکارخان 
پخززت، امززا نززانوا و دهقزاا نززاا را بززراي مصززر  خززود می

پزنزد. نزاا ي ماشينی ناا را بزراي فزروش )مبادلز ( میکارخان 

 ايدلاها زش مباشود، داراي نانوا ک  براي مبادل  توليد می
راي باشد، در حالی ک  ناا دهقاا ک  ن  براي مبادل ، بلک  بزمی

اي مصر  شخصی خود توليزد شزده بزود، داراي ارزش مبادلز 
 نبود.

ناا دهقاا فق  ارزش مصزرفی داشزت ؛ امزا نزاا نزانوا، هزر 
ناا دهقاا محصولی  اي.ارزش مصرفی دارد و هر ارزش مبادل 

شززد، و نززاا نززانوا بززود کزز  بززراي مصززر  شخصززی توليززد می
شزود؛ و چزوا بزراي محصولی است ک  براي مبادلز  توليزد می

 گونير.شود ب   ا کاال میمبادل  توليد می
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هر محصولی براي انا ک  بتواند کاال باشد، بانزد داراي دو 
 م خص  باشد:

ارزش  -1
مصززرفی داشززت  
باشد؛ نعنی نکی 
از احتياجزززززات 

 انناا را برطر  نماند.
اي بادلزز ارزش م -2

داشت  باشد؛ نعنزی 
بززراي مبادلزز  
)فززززززروش( 
توليززد شززده 

 باشد.
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خاصيت است، نکزی داشزتا ارزش بنابر انا کاال داراي دو 
 :اي )و نزا بز  عبزارت دنگزر، و دنگزري ارزش مبادلز مصرفی

 داشتا ارزش( است.
 :توليد کااليي

طور ک  کاال محصولی است ک  بزراي مبادلز  توليزد  هماا
کززاالنی هززر توليززدي اسززت کزز  بززراي مبادلزز  شززود، توليززد می

بزر گيرد. قبل از انزا کز  توليزد کزاالنی )فروش( صورت می
جوامع حاکر شود و اساس و پان  اقتصادي هر جامع  را توليزد 

هاي بنزيار طزوالنی، توليزد طبيعزی ت کيل دهد، مزدتکاالنی 
)نعنززی توليززدي کزز  بززراي مصززر  شخصززی اننززاا صززورت 

کر بود. البت  منظور از حاکميت توليد گرفت( بر جوامع حامی
 .نينت ک  اصشً توليد کاالنی وجود نداشت طبيعی ب  انا معنی

بعد از متششزی شزدا کمزوا اوليز ، در کنزار حاکميزت توليزد 
طبيعی )توليد براي مصزر  شخصزی(، توليزد کزاالنی )توليزد 
براي فروش( هر وجود داشت؛ اما انا توليزد کزاالنی نز  تنهزا 

اکر نبود، بلک  بنزيار محزدود و ضزعيف بزود. توليزد غالب و ح
ي فيوداليزم حزاکر ي بردگی و در دورهطبيعی ن  فق  در دوره

داري هر کز  هنزوز توليزد بود، بلک  در مراحل ابتدانی سرمان 
و اساس اقتصادي جامع ،  کاالنی حاکر ن ده بود، ب  عنواا پان 

داري بزود ن اکرد. فق  در جرناا تکامل سزرمحکمفرمانی می
ي قطعی بر توليد طبيعزی وارد گ زت  و بزدنا ترتيزب ک  ضرب 
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توليد طبيعی از مياا رفت و توليد کزاالنی، نعنزی توليزد بزراي 
 فروش برتري نافت.

مهمترنا شرط پيدانش توليد کاالنی، تقنير کار اجتمزاعی 
ي اشزتراکی هاي قدنر، مثشً در جامع باشد. اما مگر در زماامی

 ، تقنير کار وجود نداشت  است؟اولي 
ي اشتراکی اولي ، هماا طور ک  در جواب: چرا، در جامع 

بخش اول انا کتاب خواندند، اولزيا و دومزيا تقنزير بززرگ 
ها بز  خزاطر تکامزل کار اجتماعی صورت گرفت؛ و انا تقنير

وري ب  وجود  مزد. درسزت اسزت ک اورزي، دامداري و پي  
ر کار وجود داشت ، ولی انزا واقعيتزی ک  در  ا زماا هر تقني

اسززت کزز  بززا 
وجززود تقنززير 
کزززار، توليزززد 
بزراي فززروش، 
نعنزززی توليزززد 
کاالنی وجود 
 نداشت  است.

تقنززززززير 
کزززار، شزززرط 
 الزم توليزززززد
کاالست؛ امزا، 
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توليدي کاال، شرطی الزم تقنير کار نينت. نعنی انا ک  بزراي 
ود تقنزير تقنير کار الزم است اما بزراي وجزتوليد کاال، حتماً 

 الزم نينت ک  کاال توليد شود.حتماً  کار در جامع  
تواا بدوا تقنير کار، کاال توليد نمود؟ براي انا چرا نمی
در جامعز  هزر خزانواده خزودش زراعزت بکنزد، بز  ک  هرگاه 

گاوداري ببردازد، گندم را درو کنزد،  ا را در  سزياي دسزتی 
ند، لزوازم منززل و بناند، ناا ببزد، منزل بنازد، چرم درست ک

ابزار کار بنازد،  هنگري و نااري هر بکند، دنگر توليزد کزاال 
مفهومی نخواهد داشت؛ زنرا کاال چيزننت کز  بزراي فزروش 

شود و وقتی در جامع  تقنير کار وجود نداشت  باشزد توليد می
بکند، توليد کاال  را هرکس ب  تنهانی هم  کارخاطر و ب  هميا 

 پذنر نينت.امکاا
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رط دنگزري کز  بزراي توليزد کزاال الزم اسزت، مالکيزت ش
باشد؛ ب  عنواا مثزال، وقتزی کنزی خصوصی بر ابزار توليد می

کاالي توليد کند، حتماً قصد فروش  ا را خواهد کرد، چزوا 
حزال  شزود. خزوب،کاال چيزي است ک  براي فروش توليد می

وقتی شخصی چيززي توليزد کزرده و بخواهزد  ا را بفروشزد، 
ا تواند انزا کزار رکاال توليد کرده باشد( در صورتی می )نعنی

بکند ک   ا محصول مال خودش باشد؛ زنرا اگزر  ا محصزول 
توانزد  ا را بفروشزد؟ و همزيا مال خودش نباشد، چگونز  می

طور در صورتی  ا محصول توليد شده مزال  ا شزخص اسزت 
ک  ابزاري ک  با  ا،  ا محصول توليد شده است مال خزودش 

د تواند کاال )چيزي ک  ب  قصد. نعنی توليدکننده وقتی میباش
شود( توليد کند ک  مالص ابززار توليزد باشزد. فروش توليد می

ر ي اشتراکی اولي  چوا مالکيت خصوصی بر ابزامثشً در جامع 
ي توليد وجود نداشت، ب  هيچ عنواا توليد کاالنی )توليزد بزرا

ي بردگی و فيزوداليزم فروش( وجود نداشت  است. اما در دوره
  بزبا  ا ک  توليد طبيعی بر جامع  حاکر بود، توليزد کزاال هزر 

طور بنيار ضعيف و محدود وجزود داشزت، نعنزی توليزد کزاال 
 داد. يل نمیکي اقتصادي جامع  را ت اساس و پان 

ي تمام مطالزب بزاال بز  شزر  زنزر بنابر انا خشص  و نتيا 
 شود: می

 يد کاالنی عبارت اند از:شران  الزم براي تول
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 تقنير کار اجتماعی. -1
 مالکيت خصوصی بر ابزار توليد. -2

 :داريتوليد کااليي ساده و توليد کااليي سرمايه
داري،  ا داري در مراحزل ابتزدانی سزرمان قبل از سرمان 

زماا ک  هنزوز از کارخانازات عظزير خبزري نبزود، توليزد بز  
وراا و دهقززاا نززی پي زز ي توليدکننززدگاا کوچززص نعوسززيل 

ابزار  گرفت. انا توليدکنندگاا، هر خودشاا مالصصورت می
توليد بودند، و هر خودشاا بزا  ا ابززار، کزار کزرده و توليزد 

کردند. مثشً دهقاا با ابزار خود )گاو ها( روي زمزيا کزار می
کرد. کفاش با ابزار کار خود،  هنگر با ابزار خود و خشص  می

کرده و بدنا صورت دست ا ابزار خود، کار میهر صنعتگري ب
زدنزد. بز  انزا نزوع توليزد، توليزد کزاالنی سززاده بز  توليزد می

گونند. بنابر انزا توليزد کزاالنی سزاده، توليزدي اسزت کز  می
گرفت ک  هر مالص توس  توليدکنندگاا کوچص صورت می

ابززززار توليزززد 
بودنززد، و هززر 
خزززود، بزززا  ا 
ابزززار توليززد، 

 ردند.کمیکار 
امروزه هر 
هنزززوز توليزززد 
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کززاالنی سززاده وجززود دارد، و دهقززاا جزززء و صززنعتگراا از 
 مصر  خونشها ن  براي نمانندگاا انا نوع توليد هنتند. انا

 کنند.مبادل  )ب  شکل فروش( توليد میبلک  براي 
نعنزی از نزص  :اي داردتوليد کاالنی ساده خصلت دوگانز 

، دهقزاا جززء و طر  چوا مالکيت خصوصی اساس  ا است
دار نزدنزص باشند، ب  سزرمان صنعتگر ک  مالص ابزار توليد می

اند و از طر  دنگر، چوا توليد کاالنی ساده بر کزار شخصزی 
توليدکننده مبتنی است، دهقاا و صزنعتگر کز  خزود بزا ابززار 

کنند، زحمتکش حناب شزده و از انزا جهزت بز  خود کار می
 باشند. کارگر نزدنص می

اي بززدنا شززکل اسززت کزز  توليززد کززاالنی سززرمان امززا    
ي  ا ابززار، داراا مالص ابزار توليزد بزوده و بز  وسزيل ن سرما

کننززد. بنززابر انززا توليززد کززاالنی کززارگراا را اسززتثمار می
داري و توليد کاالنی سزاده در نزص چيزز بز  هزر شزبي  سرمان 
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هنتند و  ا هر مالکيت خصوصی است؛ زنرا هر توليد کاالنی 
اده مبتنی بر مالکيزت خصوصزی اسزت و هزر توليزد کزاالنی س

داري. در توليد کاالنی ساده، توليدکننزدگاا کوچزص، سرمان 
جزء و صنعتگراا مالص ابزار توليد هنزتند و در دهقاناا مانند 

باشند. ی توليد میداراا مالکداري، سرمان توليد کاالنی سرمان 
داري تفاوت بزرگی ان توليد کاالنی ساده و توليد کاالنی سرم

نيززز بززا هززر دارنززد و  ا انززا کزز  در توليززد کززاالنی سززاده، 
توليدکنندگاا کوچص ک  مالص ابزار توليد هنتند خود با  ا 

داري، کنند؛ در حالی ک  در توليد کاالنی سرمان ابزار، کار می
داراا ک  مالص ابزار توليزد هنزتند، خزود هزيچ کزاري سرمان 

 دهند.راا را تحت استثمار قرار میاناام نداده و کارگ
 ارزش مصرف چيست؟

قبشً گفتير نکی از م خصات کاال انا اسزت کز  بعضزی از 
نيازهاي انناا را رفع کند بنابر انا کزاال بزراي اننزاا سزودمند 

فزع احتياجزاتش مصزر  رتوانزد  ا را بزراي است و انناا می
نماند؛ پس کاال 
داراي ارزش 
مصر  اسزت. 
ا حززال در اننازز

انززززا سززززوال 
 شود:مطر  می
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 نززا هززر چيزززي کزز  داراي ارزش مصززر  اسززت، کززاال 
 باشد؟می

جواب: خير، مثشً نانی را ک  دهقاا براي مصر  شخصزی 
، براي انناا سودمند بزوده و نزص نيزاز اننزاا را پختخود می
نمود، ب  هميا دليل ارزش مصرفی داشت؛ در حالی ک  رفع می

ر  چوا دهقاا ناا را براي مص
نمزود، شخصی خود توليد می

  بززراي فززروش،  ا نززاا نزز
 شد.نمی بکاال محنو

بنياري از چيزها 
کزز  محصززول کززار 

باشند و نتند وجود دارند ک  براي انناا سودمند میيانناا هر ن
نينتند؛ مانند  ب، هوا،  داراي ارزش مصر  هنتند، ولی کاال

 درخت و بنياري چيزهاي دنگر.چوب، 
تير هر چيزي ک  ارزش مصرفی داشزت  باشزد، تا انناا دانن

کززاال نينززت؛ خززوب بززاز 
تززواا انززا سززوال را می

مطر  نمود ک   نزا تمزام 
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 کاالها داراي ارزش مصر  هنتند؟
جززواب: چززوا نکززی از خصوصززيات کززاال انززا اسززت کزز  

ند، سودمند بوده و ب  نحوي نکی از احتياجات انناا را رفع نما
 باشد.بنابر انا داراي ارزش مصر  می

ب  طور کلی هر کاالنی داراي ارزش مصر  هنت، اما هر 
 چيزي ک  داراي ارزش مصر  باشد، کاال نينت.

 ارزش )ارزش مبادله( چيست؟
هاي در توليد کاالنی، مبادل  بيا کاالهانی ک  داراي ارزش

گيرد. چرا مبادل  فقز  بزيا مصر  مختلف هنتند صورت می
مصر  مختلف هنتند صزورت هاي هانی ک  داراي ارزشکاال
مصر   هايي کاالهانی ک  داراي ارزشگيرد؟ چوا مبادل می

ي گنزدم بزا گنزدم، نکناا هنتند، مفهومی ندارد؛ مزثشً مبادلز 
پارچ  با پارچ ، خرما با خرما لزومی ندارد و البت  کنی هر بز  

افتد ک  خرمزا را بزا خرمزا، نزا گنزدم را بزا گنزدم انا فکر نمی
چزوا  چزرا؟کننزد، مبادلز  می خرمزاگنزدم را بزا عوض کنزد. 
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هاي مصر  گندم و خرما نکناا نينزت، نعنزی مختلزف ارزش
 است. 

وقتززی دو نفززر پززنج کيلززو گنززدم و نززص کيلززو  هززا را بززا 
کنند، در برخورد اول کامشً براي ما روشزا نکدنگر مبادل  می

هزا است  ا دو کاال در نص چيز باهر برابر اند ک  صزاحباا  ا
ا حاضر ب  مبادل  شده اند؛ امزا در همزاا برخزورد اول بزراي مز

شود  ا دو کاال در چ  چيزي با هزر برابزر انزد کز  روشا نمی
ها حاضر ب  مبادل  شده اند. براي نزافتا  ا چيززي صاحباا  ا

 کنير:ک  دو کاال را با هر برابر کرده، منئل  را پيگيري می
  نا  ا دو کاال در وزا برابرند؟

 وب: پرواضح است ک  خير، زنرا وزا گندم پنج کيلو جوا
 باشد.وزا  ها نص کيلو می

 هاي مصر  برابر اند؟ نا  ا دو کاال داراي ارزش
ها کاالهززانی را کزز  داراي جززواب: خيززر؛ زنززرا اننززاا

کنند؛ مثشً چ  کنزی اي مصر  برابر باشند، مبادل  نمیهارزش
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هاي مصر  برابر زشحاضر است گندم و گندم را ک  داراي ار
اند، مبادل  نماند؟ کامشً روشا اسزت کز  گنزدم و  هزا داراي 

هاي مصر  )نعنی داراي ارزش هاي مصر  برابر نينتندارزش
 خورند، اما تا بز  حزالزنرا از گندم ناا پخت  و می مختلف اند(

 کنی دنده ک  از  ها ناا ببزند و بخورند؟ 
کيلو  ها را بزا  1دم و کيلو گن 5خواهند وقتی دو نفر می

نکدنگر مبادل  کنند،  نک  صاحب گندم اسزت بزا خزود چنزيا 
 گوند:می

کيلو گندم هماا مقدار کار صر  شزده کز   5براي توليد 
 کيلو  ها صر  شده است. 1براي توليد 

 گوند: ا کنی ک  صاحب  ها است نيز با خود چنيا می
صزر  براي توليد نص کيلو  ها، ما هماا مقزدار وقزت 

کيلزو گنزدم صزر  کزرده  5ام ک  انا بابا بزراي توليزد کرده
 است. 

بينير انا دو کاال در مقدار کزاري کز  صزر  بنابر انا می
 ها شده است مناوي اند.ي  اتهي 

در توليزد کززاالنی، مبززادالت بي ززتر بزا کمززص پززول اناززام 
گيرند. کاالنی را ب  مقداري پول فروختز  و بزا همزاا پزول می

 خرند.نگري میکاالي د
فروشزد، رنال می 500مثشً وقتی خياطی نص پيراها را ب  

گزذارد؛ بلکز  بزا رنال را براي همي   توي جيبش نمی 500 ا 
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خرد ک  احتياج دارد. فرض کنير خياط با  ا پول چيزي را می
بينير در رنال، نص جفت کفش بخرد، در اننااست ک  می 500

ت کفزش مبادلز  کزرده اسزت. واقع خياط پيراها را با نص جف
منتهی انا مبادل  با کمص پول اناام گرفت . مقداري کاري ک  
براي توليد پيراها و نص جفت کفش مصر  شده نيز برابرند 

 اند.ک  با هر مبادل  شده
هزا شوند،  نچ   اهرگاه دو و نا چند کاال با هر مبادل  می

ري است کز  را داراي ارزش )ارزش مبادل ( کرده، مقداري کا
 ها نهفت  است.در  ا

بينيد کاالنی را کز  کنيد و میاي مراجع  میوقتی ب  مغازه
خواهيد بخرند بنيار گراا است، شاند از خود سزوال کنيزد می

علت گرانی انا کاال چينت. و راستی علت گرانی و نا ارزانزی 
 بعضی کاالها چينت؟

اسزت؟   نا گرانی کاال ب  انا دليل اسزت کز  وزنزش زنزاد
حامش زناد اسزت؟ کميزاب اسزت؟ تعزداد  ا کزاال از تعزداد 

 م ترنانش کمتر است؟
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اگر ب  درستی دقت کنير متوج  خواهير شد ک  هيچ نزص 
تواند علت گرانی کاال باشد. براي اثبزات انزا از دالنل باال نمی

 دهير:موضوع، دالنل باال را مورد بررسی قرار می

ر قيمزت نزص کيلزو  هزا م طش چندنا براباقيمت نص گر
است؛ حال اگر علت گرانی هر کاال سنگينی زناد  ا بود، باند 

 بود.قيمت  ها بنيار بنيار از طش بي تر می
قيمت نزص کيلزو 
نقزززره صزززدها برابزززر 
قيمت نص کيلزو پنبز  
است، حال اگزر علزت 
گرانی هزر کزاال زنزاد 
بودا حازر  ا باشزد، 

نزص کيلزو نقزره چوا حار نص کيلو پنب  چندنا برابر حازر 
 در حزالی کز  انزا ،تزر باشزداست، باند قيمتش هر از  ا گراا

  طور نينت.
فرض کنير در بازار چاي بنيار کمياب اسزت و در عزوض 
طش بنيار زناد. حال هر چ  طش زناد باشد و چاي کميزاب،  نزا 
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قيمت نص کيلو طش با نص کيلزو و حتزی چنزدنا کيلزو چزاي 
گرانی، کميابی باشد، وقتزی چزاي برابر خواهد شد؟ اگر علت 

 کمياب شود، باند قيمت نص کيلوي  ا بيش از نص کيلو طش
چاي هر چقدر هر در بزازار  باشد، در حالی ک  انا طور نينت.

کمياب باشد، ن  تنها قيمت نزص کيلزوي  ا بلکز  قيمزت صزد 
کيلوي  ا هر برابر قيمت نزص کيلزو طزش نخواهزد شزد. پزس 

 يل بر گرانی نينت.کمياب بودا کاال هر دل
 نا زناد بودا م تري )باال رفتا تقاضا( و کمی موجزودي 

ا نزتواند علت گرانی کاال باشد؟ و کاال )پانيا بودا عرض ( می
ال همچنيا کر بودا م تري )پانيا  مدا تقاضا( و زناد بودا کا

 )زناد بوند عرض ( دليل بر ارزاا بودا کاال خواهد بود؟
هزار کيلزو بزرنج وجزود دارد و  فرض کنيد در نص جامع 

خواهد. مقدار دو هزار م تري ک  هر کدام نص کيلو برنج می
 برنج هزار کيلو است، در حالی ک  جامع  دو هززار کيلزو بزرنج

 کند.طلب می
حال باز فرض کنيد در هميا جامع  هزار کيلو نمص وجود 
دارد و دو هزززار م ززتري کزز  هززر کززدام نززص کيلززو نمززص 

ار نمزص نيزز هززار کيلزو اسزت، در حزالی کز  خواهد. مقدمی
 کند. جامع  دو هزار کيلو نمص طلب می

خوب، اگر علت گرانی کاال زناد بودا م تري و کر بودا 
کاال است، قيمت برنج و نمزص کز  هزر دو بز  نزص مقزدار در 
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ي وجود دارند، و تعداد م زتري هزر دو کزاال نيزز برابزر جامع 
اند قيمت نص کيلزو نمزص برابزر شد. نعنی ببااست، باند برابر 

شود؟ معلزوم برنج.  نا چنيا چيزي میکيلو شود با قيمت نص 
 است ک  خير.

 شود؟پس قيمت کاال چگون  تعييا می
ي  ا قيمززت هززر کززاال بزز  وسززيل  کززاري کزز  صززر  تهيزز 

گردد. مثشً نزص جاکزت را درنظزر بگيرنزد، شود، تعييا میمی
 ت گوسفند قزرار داشزت ، انا جاکت ابتدا ب  صورت پ ر بر پ

مقداري کاري صزر  چيزدا  ا شزده، مقزداري کزار صزر  
رننيدا پ ر و تبدنل  ا ب  نخ گ ت  و سزراناام مقزداري کزار 
هر صر  خواهد شد تا از نزخ، جاکزت بافتز  شزود. بنزابر انزا 

 ا شده است. قيمت انا جاکت برابر است با کاري ک  صر  
صر  گردد، قيمزت  ا هرگاه براي توليد نص کاال کار کمی 
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کاال ارزاا خواهد بزود؛ و بزرعکس، هرگزاه بزراي توليزد نزص 
کاال، کار زنادي صر  گردد، قيمزت  ا کزاال گزراا خواهزد 

 بود.
ها ک  قبشً گراا بودند، ب  علت رشد ابزاري بنياري از کاال

تر شدند؛ چوا پس از رشد ابزار توليد مزدت کزار توليد، ارزاا
 ا کاالها کمتر شد.ي االزم براي تهي 

اي بزز  علززت کمززی تاربزز  و نززا حززال اگززر توليدکننززده
ي  ا در واقع ب  چهار ساعت کار کندکاري، کاالنی را ک  تهي 

احتياج دارد، در عرض شش ساعت تهي  کند، در انزا صزورت 
 تر خواهد بود؟ نا قيمت کاالي او گراا

 4ي نص جفت کفش، زنير: فرض کنير براي تهي مثالی می
توماا باشد؛ امزا  40ساعت کار الزم است، و قيمت  ا هر برابر

 6همزيا کفزش را در مزدت  و کنزدکفاشی کز  کنزد کزار می
توانزد نماند؛ در انا صورت  نا انزا کفزاش میساعت تهي  می
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تر از کفاشاا ک  هماا کفش را در عزرض کفش خود را گراا
 اند بفروشد؟ساعت تهي  نموده 4

کفش ب  طور متوسز  چهزار سزاعت خير؛ زنرا نص جفت 
 4برد. نعنزی ارزش نزص جفزت کفزش برابزر اسزت بزا کار می

ي ساعت کاري ک  کفزاش بزر روي  ا انازام داده، بز  اضزاف 
ي چزرم ي مقداري کاري ک  صر  تهيز ب  اضاف قيمت چرم )

شده است(. بنابر انا قيمت هر کاال را از روي مدت زماا الزم 
ي نص دست تهي کنند. مثشً براي ييا میي  ا کاال تعبراي تهي 

ي لباس ه ت ساعت کار الزم است، حال اگر خياطی براي تهي 
هماا دست 

 10لبززاس، 
سززززززاعت 
وقززززززززت 
مصزززززر  

 8ي نص دست لباس تهي  گونند مدت زماا الزم برايکرد، می
ي  ا کرده ساعت وقت صر  تهي  10ساعت است، چ  خياط 

 يمتش نکی است. و چ  ه ت ساعت، در هر صورت ق
 :کار ساده و کار پيچيده )مرکب(

کاري را ک  احتياج ب  تخصزص نداشزت  باشزد، کزار سزاده 
گونند؛ ولی کاري ک  بز   مزوزش و تخصزص نيزاز داشزت  می

 باشد، کار پيچيده )مرکب( است.
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روزي شخصزززی بزززراي 
ي نززافتا کززار بزز  کارخانزز 

سازي مراجع  کزرد. اتومبيل
 «خصصی داري؟ نا ت»از او پرسيدند: 
 « ن ، ما هيچ تخصصی ندارم.»جواب داد: 
کار خيلی خوب، بيزا بغزل دسزت انزا اسزتاد»ب  او گفتند: 

 «باننت و هرچ  از تو خواست ب  او بده.
ها او بغل استادکار اننزتاد تزا بز  وي کمزص نمانزد. مزدت

گذشت و  ا شخص دند ک  با انا ک  استاد کزار هزر ماننزد او 
کند، ولی دوننت تومزاا بي زتر از میروزي ه ت ساعت کار 

ما و تو روزي » گيرد. بنابر انا از استاد کار پرسيد:او مزد می
کنير، حال انا ک  ب  تو روزان  دوننت و ه ت ساعت کار می

 «دهند و ب  ما پنااه توماا، علتش چينت؟پنااه توماا می
درست اسزت کز  مزا و تزو هزر دو »کار جواب داد: استاد

کنير، ولزی کزاري کز  تزو انازام ساعت کزار مزیروزي ه ت 
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دهر کاري دهی، کاري است ساده، و کاري ک  ما اناام میمی
است پيچيده. ما سی سال است ک  زحمت ک زيده و  مزوزش 
دندم تا تواننتر در انا کار استاد شوم؛ بنابر انزا وقتزی ه زت 

کنر، در انا ه ت ساعت از تاربز  و کزار سزی ساعت کار می
نمانر؛ نعنی در واقع مقداري از کزار سزی نيز استفاده می امسال 

ام را هززر سززال 
روي اتومبيززل 

 «کنر.وارد می
ر کنزی ه
توانززد بغززل می

دسزززت نزززص 
کار اسزززززززتاد

باننتد و چيزهانی از قبيل چکزش،  چزار وغيزره بز  دسزت او 
اتومبيزل را دربيابزد. هزر  صتواند نقزبدهد، ولی هر کنی نمی

توانزد نا  جر بدهد، ولی هر کنی نمیتواند ب  دست بکنی می
ي اي بز  نقطز توانزد کزاال را از نقطز رادنو بنازد. هر کس می

 ساز باشد.تواند ساعتدنگر حمل کند، اما هر کنی نمی
در کارخانزز ، کززارگراا مززاهر و کززارگراا غيرمززاهر و 

کننززد و بززا کمززص همززدنگر، کززاال مهندسززاا وغيززره کززار می
نز  کزاري کزارگراا غيرمزاهر، کزاري سازند. در انا کارخامی

است سزاده و کزار کزارگراا مزاهر و مهندسزاا، کزاري اسزت 
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پيچيده )مرکب(. بار وري کار پيچيده، چند برابزر کزار سزاده 
است. مثشً اگر در گذشت  براي توليد نص کاال، پنج ساعت کار 

ب  علت رشد ابزار توليد و مهارت اننزاا، توليزد  الزم بود، حاال
بزرد. پزنج سزاعت کزاري کز  در  نص ساعت کار میهماا کاال

باشزد، کزار سزاده، و نزص سزاعت گذشت  صر  توليد کاال می
شود، کزاري اسزت کاري ک  امروز صر  توليد هماا کاال می

 وري کزار پيچيزده بينير ک  بزارپيچيده )مرکب(. بنابر انا می
 چند برابر کار ساده است.

 :کار مجرد و کار مجسم
 فش کار چ  کنی نهفت  است؟در نص جفت ک

 جواب: کار کفاش.

 در نص دست لباس کار چ  کنی وجود دارد؟

 جواب: کار خياط.

 در ميز و صندلی کار چ  کنی نهفت  است؟

 جواب: کار ناار.

 در زغال کار چ  کنی موجود است؟

 .کار معدنچیجواب: 

نص متخصص نهفت  است. خياط، کفزاش، کار در هر کاال 
کنند، ولی هر کدام کارش معدنچی هم  کار میناار و   هنگر،

 با دنگري فرق دارد.
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 نا امکاا دارد ک  در زغال، کزار نازار نهفتز  باشزد؟ و نزا 
شود در لباس، کار معدنچی نهفت  باشد؟ پرواضح اسزت کز  می

خير؛ در زغال کار معدنچی و در ميز و صندلی کار ناار وجود 
 دارد.

 م ترک هنتند؟ يزي چکفش، لباس، زغال، ميز در چ  
ي کاالها در نزص چيزز م زترک هنزتند و  ا جواب: هم 

ي کاالهزا ها وجود دارد. چزوا همز کار انناا است ک  در  ا
شزوند، پزس کزار اننزاا کز  در کفزش، براي فروش توليد می

 لباس، ميز و زغال و تمام کاالهاي دنگر وجزود دارد، بز  کزاال
ر اننزاا را کز  در تمزام بخ د. کزا( میايارزش )ارزش مبادل 

 گونند. کار مارد بز  کاالهزاکاالها وجود دارد، کار مارد می
 دهد. اي( میارزش )ارزش مبادل 
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 کار مجسم يا مشخص چيست؟
و  تواند کار ناارهماا طور ک  قبشً گفت  شد، در لباس نمی

ت  اا نهفنا معدنچی نهفت  باشد. با انا ک  در تمام کاالها کار انن
در هر کاال کار نص متخصزص وجزود دارد کز  بزا کزار  است،

کنزد. کند. مثشً کار خياط با کار ناار فرق میدنگراا فرق می
ی در لباس، کار خياط و در ميز کار ناار، در زغال کار معزدنچ

و در کفش کار کفاش وجود دارد. هر کدام از انا متخصصيا 
ثشً زغزال کنند. مبا کار خود نص ارزش مصر  معيا توليد می

کزردا اتزاق مصزر   ا را براي گرمارزش مصرفی است ک  
پوشزند. نمانند. نا لباس ارزش مصزرفی اسزت کز   ا را میمی

کنزد؛ خيزاط، کفاش، کفش )ارزش مصزر  معزيا( توليزد می
کنزد؛ معزدنچی، زغزال لباس )ارزش مصزر  معزيا( توليزد می

انر کند وغيره. ب   ا کاري م)ارزش مصر  معيا( توليد می
گونند ک  ارزش مصزر  معزيا توليزد نمانزد. و نا م خص می

 ورد، نا کار خياط مثل کار کفاش ک  فق  کفش ب  وجود می
 کند وغيره.ک  فق  لباس توليد می
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شود، در عزيا حزال براي توليد کاال اناام میک  هر کاري 
هر مارد است، چوا براي فروش توليد شده و ب  هميا خزاطر 

 هر مانزر؛ زنزرا داراي ارزشاي( دارد؛ و مبادل ارزش )ارزش 
گونند حنا کزار کزرد و بزا باشد. مثشً میمصر  معيا نيز می

کار خود کاالنی توليد نمود. تا انناا براي ما روشا اسزت کز  
دانير چينت توليد حنا کار کرد و با کار خود کاالنی ک  نمی

ا چينزت، دانير ک  تخصص حننموده است. نعنی تا انناا نمی
دانير انزا اسزت کز  او  نچ  می

چيزي توليد نموده است کز   ا 
(. بنزابر را مبادل  کنزد )بفروشزد

ي اول حنزا ارزش انا در وهل 
)ارزش مبادل ( ب  وجزود  ورده 

 ي اول، کار مارد است.است. پس کار حنا در وهل 
اما اگر بگونند حنا خياط است، بزراي مزا معلزوم خواهزد 

باشد. در اننازا خزواهير داننزت کز  لباس می شد ک  کاالي او
حنا عشوه بر انا ک  ارزش )ارزش مبادل ( بز  وجزود  ورده، 
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ارزش مصززر  معينززی نيززز توليززد کززرده 
است ک  لباس نام دارد. نعنی کزار حنزا 

باشزد. بنزابر کار مانر )م خص( هزر می
انا کار حنا عشوه بر انا ک  مارد )بز  

است، مانزر  وردا ارزش مبادل ( وجود
 باشد. )توليد ارزش مصر  معيا( هر می
 :هاي ارزشتکامل مبادله و رشد شکل

ي کززاالي دنگززر کردا ارزش نززص کززاال بزز  وسززيل بيززاا
ترنا شکل ارزش اسزت ترنا شکل ارزش است. نعنی سادهساده

کيلززو گنزدم بزز  نزير کيلززو پ زر گوسززفند  4کز  مززثشً بگونيزد 
اوليز  بز  طزور تصزادفی چنزيا ي اشزتراکی ارزد. در جامع می

هانی صززززززورت مبادلزززززز 
گرفت  است؛ اما بعدها بزا می

تکامزززل مبزززادالت، شزززکل 
ارزش نيز تکامل نافزت. در 
انناا دنگر دو کاال روبروي 

ي دنگزر قابزل مبادلز  اننتند، و هر کزاال فقز  بزا کزاالهر نمی
تواند با کاالهاي بنياري مبادل  شود. مثشً در باشد، بلک  مینمی

کيلو گندم ن  تنها با نزير کيلزو پ زر گوسزفند قابزل  4مثال باال 
تواند با کاالهاي دنگر، مثشً با نزص کيلزو مبادل  است، بلک  می

 برنج و ه ت کيلو نمص، نص متر پارچ ، وغيره مبادل  شود. 
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 کيلو گندم 4کيلو برنج    1
 کيلو گندم 4کيلو نمص    8

 مکيلو گند 4نير کيلو پ ر گوسفند   
 کيلو گندم 4متر پارچ     1

 نعنی:
 مناوي است با نص کيلو برنج کيلو گندم 4
 مناوي است با ه ت کيلو نمص کيلو گندم 4
 مناوي است با نير کيلو پ ر کيلو گندم 4
  مناوي است با نص متر پارچ  کيلو گندم 4

ي چنزدنا کزاال بيزاا در باال ارزش نص کزاال را بز  وسزيل 
ا بز  از تکامل مبادالت )ک  در  ا نص کاال انر. انا مرحلکرده

نزام  ي ا زشلافتهتکام شزود(، شزکل چندنا کاال مبادل  می
 دارد.
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نااد با تکامل بي تر مبادالت، مبادل  ب  شکل باال م کشتی ا
 مززد شخصززی بززرنج داشززت  و کززرد. مززثشً گززاهی پززيش میمی
خواست  ا را با کفش عوض کند؛ شخص دنگزري پارچز  می
خواست  ا را بزا بزرنج عزوض کنزد. شخصزی کز    و میداشت

صاحب برنج بود، ب  پارچ  نياز نداشت، ولی صاحب پارچز  بز  
شزد؛ برنج احتياج داشت؛ در انناا مبادل  با اشکاالتی روبرو مزی

اش را بزا کزاالنی شزد پارچز بنابر انا صاحب پارچ  مابور می
  مزورد مبادلز مبادل  نماند، ک   ا کاال بيش از کاالهزاي دنگزر

 گرفت.قرار می
فرض کنير  ا کاالنی را ک  هزر صزاحب کزاالنی حاضزر 
است کاالنش را با  ا مبادل  نماند، گوسفند است. نعنی فزرض 
کنير هر صاحب کاالنی حاضزر اسزت کزاالنش را بزا گوسزفند 

مبادل  نماند؛ در انا 
صزززورت صزززاحب 

اش را پارچ ، پارچ 
بززا گوسززفند مبادلزز  

نززد کند، سزبس می
صاحب بزرنج رفتز ، 
گوسزززفند را بززز  او 
داده و بززززززززززرنج 

 گيرد.می



 105 سي به زبان سادهسيااقتصاد 

 گفتير صاحب برنج هر ب  کفش نياز داشت، بنابر انا او هر
 نماند.گوسفند را با نص جفت کفش مبادل  می

 کيلو برنج 5                    
 گندمکيلو  10             نص گوسفند 

 متر پارچ  6                  
 جفت کفش 1                 

 نعنی:
 نص گوسفند برابر است با   کيلو برنج 5

 نص گوسفند برابر است با   کيلو گندم 10
 نص گوسفند برابر است با   متر پارچ   6
 نص گوسفند برابر است با     جفت کفش  1

ي نززص کززاال در بززاال ارزش چنززدنا کززاال را بزز  وسززيل 
کز  حل  از تکامل مبادالت )انر. ب  انا مر)گوسفند( بياا کرده

شک  عمومي  د(،شوندر  ا چندنا کاال با نص کاال مبادل  می

 گونند.می ا زش
، ارزش نص ي ارزشتکامل نافت شکل تاا باشد در اگر ناد

ي چنزدنا کيلو گندم بود( ب  وسيل  4 ما  ا کاال کاال )در مثال
الي شد. نعنی نص کاال را با چنزدنا کزاکاالي دنگري بياا می

کردند. ولی در شکل عمومی ارزش، هماا طور دنگر مبادل  می
 ا ک  در باال گفتير، ارزش چنزدنا کزاال را بزا نزص کزاال )در 

با  کردند، نعنی چندنا کال رامثال کاال گوسفند بود.( بياا می
 نمودند. نص کال مبادل  می
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شزد، اما انا نوع مبادل  نيز ب  تدرنج با اشکاالتی روبرو می
زنرا در مناط  مختلف، کاالهاي مختلفی مورد قبزول صزاحباا 

اي صاحباا کاال حاضر بودند کاالي شاا مثشً در نقط  .کاال بود
ي دنگر صاحباا کاال را فق  با گوسفند عوض کنند و در نقط 

حاضر بودند ک  کاالي شاا را فق  با گندم مبادلز  نماننزد. در 
ي را داشزت و در نقطز  اي، پوست نقش گوسفند و گنزدمنقط 

دنگري برنج. انا بود ک  ب  تدرنج فلزات قيمتزی ماننزد طزش و 
نقره نقش مهمی در اناام مبادالت پيدا کردند؛ زنرا هزر کنزی 
حاضر بود کاالنش را با طش و نزا نقزره مبادلز  نمانزد. و بزدنا 

 ب  وجود  مد.  شک  پولي ا زشترتيب 
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 نص مرغ   
 پنج کيلو برنج  

 نص گرام طش  و گندم           ده کيل
 شش متر پارچ   

 نص جفت کفش  
 نعنی:

 برابر است بانص گرام طش     نص مرغ
 برابر است بانص گرام طش     پنج کيلو برنج 
 برابر است بانص گرام طش      ده کيلو گندم 
 برابر است بانص گرام طش     شش متر پارچ  
 ص گرام طشبرابر است بان     نص جفت کفش

 

 ؟قيمت و ارزش چه فرقي با هم دارند
قبشً گفتير ارزش هر کاال از روي مقداري کاري ک  بزراي 

شود. نعنی ارزش هر کاال عبارت توليد  ا الزم است، تعييا می
است از مقدار کار اجتماعاً الزم براي توليد  ا کزاال. امزا بانزد 

اال است نا نز ؟ دند  نا قيمت کاال هر همي   برابر ارزش  ا ک
براي روشا شدا مطلب فرض کنير براي توليد نص کاال چهار 
ساعت کار الزم است، حال اگر کار در هر ساعت بينت توماا 
ارزش داشت  باشد،  ا کاال ک  چهار ساعت کزار صزر  توليزد 

 ند ب  علزت ارزد. اما گاهی پيش می ا شده، ه تاد توماا می
ناد )تقاضا زناد( و تعزداد کزاال انا ک  تعداد م تري  ا کاال ز

شزود. اش میکر است، قيمت  ا کزاال بي زتر از ارزش واقعزی
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البت  هماا طور ک  قبشً هر گفتير، علت اصلی گرانی و ارزانزی 
کاالها، کر و نا زناد بودا کاالي موجزود در بزازار )عرضز ( و 
کززر و نززا زنززاد بززودا خرنززدار )تقاضززا( نينززت، ولززی عرضزز  

دي کاال( و تقاضا )چگونکی تعزداد م زتري( )چگونکی موجو
تر و نا بزاالتر از ارزش تواند، قيمت نص کاال را کمی پانيامی

 واقعی  ا ببرد.
ر اي مقدار هزار کيلو برنج و هزامثشً فرض کنير در جامع 

  بزا کيلو هر نمص وجود داشت  باشد )انا مثال را قبشً در رابطز
ض الها  وردنر( و باز هر فزرعلت واقعی گرانی و نا ارزانی کا

کنير تعداد م تري براي برنج و نمص هزر کزدام دو هززار نفزر 
باشد و هر نفر هر نص کيلو برنج و نص کيلزو نمزص بخواهزد؛ 

ت رنال باشد، ب  علز 10در انناا اگر ارزش هر کيلو نمص برابر
شزده، انا ک  تقاضا )خرندار( بي تر از عرض  )موجودي کاال( 

رسززد.  بززرنج هززر کزز  ارزش بزز  فززروش میرنززال  15کيلززوي 
باشزد، بز  علزت زنزاد بزودا تقاضزا رنزال می 80هرکيلوي  ا 

 120)م تري( و کر بزودا عرضز  )موجزودي کزاال(، کيلزوي 
رسد. در حزالی کز  اگزر علزت گرانزی و نزا رنال ب  فروش می

 ارزانی کاالها، عرض  و تقاضا بود، برنج و نمص کز  هزردو بز 
 دو نيز ب  نص انزدازه موجود است، و هر نص اندازه در جامع 

بينير انا طور شاا نکی باشد، ولی میخرندار دارند، باند قيمت
 نينت.
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گيرنر ک  قيمت و ارزش با هر فرق از مطالب باال نتيا  می
کنند. اگر عرض  )مقزدار کزاال( و تقاضزا )تعزداد م زتري( می

د داشزت. نکی باشند، قيمت و ارزش چنداا فرقی با هر نخواهن
اما اگر عرض  زناد و تقاضا کر و نا عرض  کزر و تقاضزا زنزاد 

 تر از ارزش هماا کاال خواهد بود.باشد، قيمت باالتر و نا پانيا
 زدر توليد کاالنی، روابز  توليزد ميزاا اشزخاص عبزارت ا

 روابطی است ک  مياا اشيا وجود دارد:
شکر  تواند براي سيرکرداسازد،  نا میوقتی ناار ميز می

اش ميزهززانی را کزز  سززاخت  اسززت بخززورد؟ خززود و خززانواده
فروشزد و بزا پزول  ا پرواضح است ک  خير. ناار ميزها را می

خرد. نانوا هر ناا ناا، برنج، زغال، نفت، کفش، لباس وغيره می
کمزد،  ،کنزد، ميززپزد و با پولی ک  از فزروش  ا تهيز  میمی

خزرد. کفزاش هزر زغال، نفت، کفش، بزرنج، لبزاس وغيزره می
فروشززد تززا بتوانززد بززا پززول  ا سززازد میهززانی را کزز  میکفش
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 چيزهاي مورد نياز خود را بخرد. 
همبنززتگی ميززاا  بينير کزز  نززص روابزز  توليززد و نززصمززی

سزازد تزا اشخاص اجتماع وجود دارد. ناار، ميز، کمزد و... می
ا نياز کفاش، نانوا و توليدکنندگاا دنگر را رفع نماند. نانوا نزا

پزد تا نياز کفاش، ناار وغيره را رفع نمانزد. کفزاش توليزد می
کند تا ب  نوبز  خزود احتيزاج دنگزراا را برطزر  سزازد؛ و می

 دنگراا هر ب  هميا ترتيب.

مياا نانوا، ناار و کفزاش وغيزره روابطزی معزيا در توليزد 
گزردد. وجود دارد ک  انا رواب  در مبادلز  کاالهزا نمانزاا می

گيزرد، دهزد و بنزا بز  ارزش  ا مقزداري پزول مینانوا نزاا می
گيزرد، دهد و بنا ب  ارزش  ا مقداري پول میکفاش کفش می

شزود کز  در و ناار هر ب  هميا شزکل. پزس کزامشً روشزا می
توليد کاالنی رواب  توليد مياا افراد، عبزارت اسزت از روابز  

رواب   مياا اشيا و نا بهتر است بگونير رواب  مياا کاالها، نعنی
توليد مياا اشزخاص بز  شزکل گزردش کزاال از دسزت نزانوا بز  

 شود.کفاش، کفاش ب  نانوا، وغيره نماناا می
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 :تضاد توليد کااليي
کاال محصولی است ک  بزراي فزروش )مبادلز (  قبشً گفتير

 شود. بنابر انا هرگاه کنی چيزي توليد کرده ک   اتوليد می
ليزد نکزرده اسززت. را خزود مصزر  کنزد،  ا شززخص کزاال تو

اي کزز  بززراي مصززر  شخصززی خززونش توليززد توليدکننززده
ي نزدارد. ولزی کنزی کز  کزاال نماند، با اجتماع هيچ رابطز می

کند بزا اجتمزاع در ارتبزاط اسزت، چزوا اوالً نکزی از توليد می
مزام نمانزد و ثانيزاً کزار او جزئزی از ترا رفع مینيازهاي جامع  

دارد. بنززابر انززا هززر کارهززانی اسززت کزز  در جامعزز  وجززود 
 توليدکننده کاال ب  صزدها توليزد کننزده دنگزر احتيزاج دارد و

 ها در ارتباط باشد.مابور است ک  با  ا
ي کززاال، اجتمززاعی اسززت، زنززرا هپززس کززار توليدکننززد

ي دنگزر بنزتگی توليدکننده در کار خود ب  صدها توليدکننده
بر وسزانل  دارد؛ از طر  دنگر چوا در توليد کاالنی، مالکيت

توليد خصوصی است، توليدکنندگاا ب  طور منتقل و جزدا از 
زنند؛ هيچ کنی کار خود را با نياز جامع  هر دست ب  توليد می
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کند، و بدنا ترتيب کزار توليدکننزده کز  خصزلتی منطب  نمی
 ند؛ و علزتش هزر اجتماعی دارد، ب  شکل کار خصوصی درمی

 نگی وجود ندارد.انا است ک  بيا توليدکنندگاا هماه

بنابر انا کار توليدکننده در توليد کاالنی سزاده، خصزلتی 
دوگان  دارد، نعنی از نص طزر  کزارش اجتمزاعی اسزت و از 
طر  دنگر خصوصزی. بزيا کزار اجتمزاعی و کزار خصوصزی 

شززود کزز  تضززاد وجززود دارد و انززا تضززاد وقتززی  شززکار می
نزد. وقتزی توليدکنندگاا کزاال، کاالهزاي شزاا را بز  بزازار ببر

اي بز  برنزد، عزدهیتوليدکنندگاا، کاالهاي خود را ب  بزازار م
فروشزند و عزده دنگزري موفز  بز  شزاا را میراحتی کاالهاي

 فروش کاالهاي خود نخواهند شد.
علت ب  فروش نرسيدا کاالهاي بعضی از توليدکنندگاا بی

اي ک  کزاال روي دسزتش کاالي توليدکنندهنينت. امکاا دارد 
و نا اصشً  ا کاال ب  دليل انا ک  زناد از  گراا باشد است هماند

حد توليد شده، دنگر م تري نداشت  باشد. ب  هر حال بزا منزافع 
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 ند ک  کاالي گراا و نا کاالنی را ک  ب  نمی اجتماعی جور در
خورد، بخرد؛ و بدنا ترتيب کاالي گراا و نا بدوا دردش نمی

د. اننااسززت کزز  م ززتري روي دسززت صززاحبش خواهززد مانزز
ي کاال، کار و منزافع خصوصزی خزود را بزا منزافع توليدکننده

بيند و در واقع در اننااست ک  تضزاد بزيا اجتماع در تضاد می
 شود. کار خصوصی و کار اجتماعی  شکار می

 :فتيشيزم کاال )پرستيدن کاال(
ها  تش، خورشيد، ماه و بعضزی از هاي قدنر انناادر زماا
هزا معتقزد بودنزد پرستيدند.  اخصوص گاو را میحيوانات و ب

ک  خورشيد و ماه و گاو وغيره قادر ب  اناام کارهاي بزرگ و 
باشززند. در بززر اننززاا منززل  و حززاکر می وعايبززی هنززتند 

رسد کاالها داراي نيزروي عايزب و داري هر ب  نظر میسرمان 
ا زنزرباشند؛ انگيزي هنتند و بر انناا حاکر و منل  میشگفت

در توليزززد کزززاالنی 
رابطهی ميزاا افزراد 

ميززززاا  در رابطزززز 
کاالهزززززا نمانزززززاا 

بزز  انززا  .شززودمی
ترتيب ک  کفاش ب  
نززاا احتيززاج دارد و 
نانوا هزر بز  کفزش. 
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پزد ک  نياز کفاش را رفع کند و کفاش هزر کفزش نانوا ناا می
سازد ک  نياز نانوا را برطر  نماند، انا اسزت کز  در واقزع می

ي کاال ل مبادل ی معينی مياا کفاش و نانوا ب  شکرواب  اجتماع
گزردد. نعنزی تنهزا از طرنز  روابز  کاالهزا روابز   شزکار می

اجتماعی معينزی بزيا کفزاش و 
 شود.نانوا برقرار می

همززاا طززور کزز  قززبشً هززر 
گفتير، در توليد کزاالنی سزاده 
چوا مالکيت بر وسزانل توليزد 

ان  دست ب  توليد خصوصی است، توليدکنندگاا ب  طور جداگ
زنند و هميا طور انا توليدکنندگاا بزراي اجتمزاع، توليزد می
ها از نص طر  اجتماعی است، چوا کنند. بنابر انا کار  امی
کنند، ب  عشوه کارشزاا جزئزی از ها براي اجتماع توليد می ا

تمام کارهانی است ک  در اجتماع وجزود دارد و از طرفزی هزر 
 ند، چوا مالکيت بر وسانل خصوصی درمیها ب  شکل کار  ا

توليززد خصوصززی بززوده و توليدکننززدگاا جززدا از هززر توليززد 
کنند. در انناا تضاد بزيا کزار اجتمزاعی و کزار خصوصزی می

خواهنزد کاالهزاي شود ک  توليدکننزدگاا میوقتی  شکار می
موف  بز  فزروش  هانی ک خود را ب  فروشند،  بدنا ترتيب  ا

توانند کاالهاي هانی ک  نمی او ثروتمند  ندشوکاالي شاا می
شوند. اننااست ک  ب  چ ر صاحب شاا را بفروشند، بيچاره می
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شززود. گر میانگيزي جلززوهکززاال، کززاال چيززز عايززب و شززگفت
تواند توليدکننده را بيچاره و ورشکنت کند، میچيزي ک  هر 

انا  و کننده را ثروتمند و خوشبخت نماندتواند توليدو هر می
 ب  نظر توليدکننده خصلت طبيعی کاال است. 

بززز  نظزززر 
هزززا همزززاا  ا

طور کز  رنزگ 
و وزا، خصلت 
طبيعزززی اشزززيا 

است، قدرت عايب و تنل  کاال بر انناا هزر خصزلت طبيعزی 
 کاالست.

البت  انا پدنده ک  در توليد کاالنی، کاال بر انناا حاکر و 
و تنزل   منل  است، نص واقعيت است؛ اما انا کز  حاکميزت

 .باشزدمعنی میکاال بر انناا خصلت طبيعی کاالست، پوچ و بی
زنرا تا زمانی ک  مالکيزت بزر وسزانل توليزد خصوصزی اسزت، 
توليدکننززدگاا بززدوا هززيچ 

ي درسزتی کزاال توليززد برنامز 
کننززد. صززاحباا وسززانل می

توليززد تنهززا در فکززر منززافع 
خصوصی خزود هنزتند و بز  
هززيچ عنززواا نيززاز جامعزز  را 
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هزا خزود کزاال را بزر خزود گيرند، انا است کز   اظر نمیدرن
کنند. در جوامزع سوسيالينزتی کز  توليزد از حاکر و منل  می

گيرد، انناا بر کزاال ي منظر و صحيحی صورت میروي برنام 
بينير کز  تنزل  کزاال بزر شود. بنابر انزا مزیحاکر و منل  می

  انناا )فتي يزم کاال(، خصلت طبيعی کاال نينت.
 :پول

ي ي تکامزل مبادلز پزول نتياز  پول چگون  ب  وجود  مد؟
ترنا شزکل ارزش، کاالهاست. در گذشت  خواندنر ک  ابتزدانی

ي کاالي دنگزر. نعنزی بياا کردا ارزش نص کاالست ب  وسيل 
ترنا شکل ارزش انا بود ک  مثشً بگونند نص قزرص نزاا ساده

متر طنزاب؛  2  نعنی نص قرص ناا  ارزد.ب  دو متر طناب می
ي نزص کزاالي دنگزر در انا مرحل ، ارزش نص کاال ب  وسزيل 

 شد.بياا می
جززاي  ارزشي نافتزز شززکل تکامززل بززا تکامززل مبززادالت، 

را گرفزت. در انزا مرحلز  از تکامزل  ترنا شکل ارزشابتدانی
مبادالت، دنگر مانند قبل نص کاال فق  با نص کاالي تنها قابل 

تواننت با کاالهاي زنادي مبادل  اال میمبادل  نبود، بلک  نص ک
شود؛ بدنا معنزی کز  ارزش نزص کزاال در چنزدنا کزاال بيزاا 

شاک  شد. اما باز هر مبادالت تکامل نافتند، و در پزی  ا، می

را گرفزت. در  ي ارزشنافت شکل تکاملجاي  عمومي ا زش
ي قبلی ک  انا مرحل  از تکامل مبادالت درست برعکس مرحل 
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شد، ارزش چندنا کاال ص کاال در چندنا کاال بياا میارزش ن
گ ت. بدنا معنی ک  چندنا کاال با نزص در نص کاال بياا می

کاال )ک  هم  حاضر بودند کاالي خود را با  ا عزوض کنزد(، 
شد. بعدها طش و نقره جاي  ا کاالهانی را گرفت ک  مبادل  می

ننزد و بزدنا هم  حاضر بودند اجناس خزود را بزا  ا مبادلز  ک

بز  وجزود  مزد، و سزراناام نيزز  شک  پاولي ا زشترتيب 
هاي پول نقش مهمی را در  ساا نمودا مبادالت بز  عهزده سک 

 گرفتند.
حال براي انا کز  مطلزب سزاده شزود، تکامزل مبزادالت و 

 نوننير:چگونگی پيدانش پول را ب  صورت زنر می
يزاا ارزش نص کاال در کاالي دنگزر ب ي ارزش:شکل ساده

 شود؛ نعنی نص کاال برابر است با کاالي دنگر.می
 کيلو گندم   نير کيلو پ ر گوسفند 4مثشً: 

ارزش نززص کززاال در چنززدنا  ي ارزش:نافتزز شززکل تکامل
 شود؛ نعنی نص کاال برابر است با چنزدناکاالي دنگر بياا می

 مثشً:  کاالي دنگر.
 کيلو برنج 1کيلو گندم    4
 کيلو نمص 8کيلو گندم    4
 کيلو گندم   نير کيلو پ ر گوسفند 4
 متر پارچ  و... 1کيلو گندم    4

ارزش چندنا کاال در نص کزاال بيزاا  شکل عمومی ارزش:
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مثشً:  با نص کاال قابل مبادل  هنزتند.شود؛ نعنی چندنا کاالمی
 ،متر پارچ    نزص گوسزفند 6، کيلو گندم   نص گوسفند10

 ..نص گوسفند و.نص جفت کفش 
ارزش چندنا کزاال )کاالهزاي مختلزف(  شکل پولی ارزش:

ات شود؛ نعنی کاالهاي مختلف با فلزبها بياا میدر فلزات گراا
 10، گرام طزش 1کيلو برنج    5مثشً:  شوند.بها مبادل  میگراا

ت جف 1گرام طش،  1متر پارچ     6گرام طش،  1کيلو گندم   
 .گرام طش و... 1گوسفند    1گرام طش،  1کفش   

 ننزد خزود، طش و نقره قبل از  ا ک  بز  صزورت پزول در
شوند: فرض کنير در نص گرام طش هماا قدر کاال محنوب می

ا نار هزار کيلو  ها خوابيده باشد؛ در د کار خوابيده باشد ک 
کيلو  هزا نکزی اسزت؛  1000صورت ارزش نص گرام طش و 

دار کزار صزر  شزده ي هردو کاال، نزص مقز)چوا براي تهي 
تواا در جيب گذاشزت و  ا را بز  نص گرام طش را می .است(

کيلزو  1000ي دنگر حمل کرد ولزی اي ب  نقط راحتی از نقط 
 تواا ب   سانی حمل و نقل نمود. ها را نمی

شزوند؛ مقزدار کمزی طزش و نقزره طش و نقره دنر فاسد می
براي  ا ک  توليد برابر است با مقدار زنادي از کاالهاي دنگر، 

بزرد؛ در وزا کزر ارزش زنزادي را ها زماا زنزادي کزار می ا
ها، ا  ساا است؛ عشوه بر اناهدهند، حمل و نقل  انمانش می

ها را ب  قطعات کوچکتري تقنير کرد، بزدوا انزا تواا  امی
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هزا باعز  يا بياورد. انا ونژگیک  انا تقنير، ارزش  ا را پان
اي کز  مبزادالت را  و نقره ب  عنواا وسزيل ک  انناا از طش شد

 نمانند، استفاده کند.بنيار  ساا می
 :عملکرد پول

  کند:گيري میاي است ک  ارزش را اندازهپول وسيل  -1
خزرنر، دهير و مقزداري کزاال میوقتی نص مقدار پول می

کنزد. نکزی از  ا مقدار پول ارزش  ا مقدار کزاال را بيزاا می
انف پزول ترنا ورزمهر

بيززززاا ارزش کاالهززززا 
است؛ ارزش نص کزاال 

ي پزول  ا ک  ب  وسيل 
دهير، قيمت را ن اا می
 شود.ناميده می

قززبشً گفتزززير کززز  
قيمززت و ارزش )ارزش 
کنند. ارزش بز  طزور متوسز   ا مقزدار مبادل ( با هر فرق می

امکزاا  کاري است ک  براي توليد کاال الزم است؛ ولزی قيمزت
)ارزش مبادل ( کاال منطب  نباشد؛ نعنی قيمت  دارد ک  با ارزش

همزاا تواند کمتر و نا بي تر از ارزش کاال باشد و نص کاال می
طور ک  قبشً گفتير انا بنزتگی بز  عرضز  و تقاضزا دارد. حتزا 
امکاا دارد چيزي داراي ارزش )ارزش مبادل ( نباشد، اما قيمت 
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دار خود سزرمان داشت  باشد. مثشً شخصی را در نظر بگيرند ک  
داراا، حاضر است دست بز  نينت، اما براي حفب منافع سرمان 

دار دهد، از سرمان هر کاري بزند. او براي خدمتی ک  اناام می
نعنزی در واقزع شزرافت و وجزداا خزود را بزز   ،گيزردپزول می
 فروشد. ولی  نا وجداا و شرافت کزاال هنزتند؟دار میسرمان 

زنرا کاال چيزي است ک  براي مبادل  توليزد شزده باشزد؛  ،خير
نعنی داراي ارزش )ارزش مبادل ( باشد و ارزش )ارزش مبادل ( 
هر مقدار کاري است ک  ب  طور متوس  براي توليد کزاال الزم 

 است.
وقتی بزيا دو نفزر خرنزد و  ي گردش است:پول وسيل  -2

  دسزت گيزرد، کزاال از دسزت فروشزنده بزفروش صزورت می
رسزد و پزول بزرعکس از دسزت خرنزدار بز  دسزت خرندار می

گردش کزاال  يوسيل رود. در انناا پول ب  عنواا فروشنده می
 عمل کرده و انا نيز نکی از ورانف پول است. 

حتمززاً تززا کنززوا 
اند ک  گاه دنده

ها در بچززززززززز 
هاي خزود، بازي

هزانی يکنند. در چنيا بازو فروشنده را بازي می نقش خرندار
شود؛ خرندار پول ها فروشند و دنگري خرندار مینکی از بچ 

  خرد.می هر دهد و کاالي خيالیخيالی ب  فروشنده می
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باشد، انزا اسزت کز  بزراي در گزردش اما  ا چ  منلر می
تواننزد ها با پول خيزالی نمیبودا کاال، پول نقد الزم است. بچ 

دهد و در را می حتا نص شکشت بخرند. وقتی شخصی کاالنش
گيرد، قصدش انا نينت ک   ا پزول ازاي  ا مقداري پول می

را براي همي   در جيب خود نگهدارد، بلک  هدفش انزا اسزت 
 ک  با  ا پول کاالي دنگري را بخرد. 

شزود؛ با پيدانش پول، جهاا کاالها ب  دو قنمت تقنزير می
 ا گيزرد. در نص طر  کاالها و در طر  دنگر پول قرار می

ي پاناپاي بدنا شزکل زماا ک  مبادالت ب  شکل پاناپاي )مبادل 
( است ک  شخصی کاالنش را بزا کزاالي دنگزري عزوض نمانزد

دو نفر ک  کاالهاي خود را با نکدنگر مبادلز  گرفت، اناام می
نمودند، هردو در نص زماا و بز  طزول منزتقير هزر خرنزد می
ي عنزواا وسزيل  کردند و هر فروش. ولی زمانی ک  پول ب می

گردش ب  کار رفزت، شخصزی کز  کزاالي خزود را بز  فزروش 
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خواست، پولی را تواننت تا هر وقت ک  دلش میرساند، میمی
ک  از فروش کاال ب  دست  ورده بود در جيب خود نگهدارد و 
پرواضح است اگر اشخاص بنياري بفروشند اما چيزي نخرنزد، 

ا خواهد شزد و بزدنا گردش کاالها دشوار و حتا گاهی ناممک
هاي هزا را در فصزلترتيب بحراا ب  وجود خواهد  مد. )بحراا

 تر مورد بررسی قرار خواهير داد(. ننده مفصل
تواا با  ا گناين  ب  وجزود اي است ک  میپول وسيل  -3
ي عايبزی بز  جمزع بعضی از اشخاص هنتند کز  عشقز   ورد:

ز از  نازا سرچ ززم  نمزودا پزول دارنزد و البتز  انززا عشقز  نيز
گيزززرد کززز  پزززول را می
تزززواا در هزززر  ا بززز  می

کززاالي مززورد نظززر تبززدنل 
تزواا نمود؛ اما کاال را نمی

ب  راحتزی بز  پزول تبزدنل 
کزززرد. انزززا اشزززخاص از 
داشززتا پززول زنززاد لززذت 

برند، و درواقع پزول را می
 کنند.براي پول جمع می

د کننزبنياري از اشخاص نيز از  ا جهت پزول را جمزع می
 ک  با  ا کاالهاي مورد نياز خود را بخرند.

کنند، و کزامشً واضزح اسزت داراا هر پول جمع مین سرما
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بلک  کنند، ها پول را براي نگاه داشتا در جيب جمع نمیک   ا
 خواهند با  ا پول کارخاناات خود را گنترش بدهند.می

فروشنده همي   کاالنش   اي براي پرداخت:پول وسيل  -4
فروشد، بلک  گاه نيز کاالنش را ب  خرندار ا ب  طور نقدي نمیر

هانی، فروشنده طلبگار و خرندار دهد. در چنيا معامل نني  می
 شود و باند پس از مدتی بدهی خود را ببردازد.بدهکار می

خزرد، فروشزنده زمانی ک  خرندار کاال را از فروشزنده می
ک  پولی ب  دسزت او دهد بدوا انا کاالي خود را از دست می

برسد و برعکس زمانی ک  موعد پرداخت بدهی خرندار ب  سر 
دهد بدوا انا ک  کاالنی رسد، خرندار ب  فروشنده پول میمی

 درنافت کند؛ زنرا او کاالنش را قبشً درنافت کرده است.
 ي ها نيز از پول ب  عنواا وسيل تدر پرداخت ماليا
  کنند.میپرداخت استفاده 
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در معامشت بيا ک زورهاي مختلزف، طزش  پول جهانی: -5
اي براي خرنزد و فزروش ک  پول جهانی است، ب  عنواا وسيل 

ي نزص مليزوا مثشً هرگاه ک ور الف ب  انزدازهگيرد. قرار می
ي نزص توماا ب  ک ور ب کاال بدهد و ک ور ب نيز ب  انزدازه
شزود کز  مليوا و پانصد هزار تومزاا از ک زور الزف طلبگزار 

هاي ک ور الف باند انا پانصد هزار توماا را ب  صورت شمش
 ب ببردازد. ب  ک ورطش 

ي پززول کاغززذي نماننززده پززول کاغززذي )اسززکناس(: -6
 شود باند برابر بزا مقزدارمقدار اسکناسی ک  منت ر میطشست.

 طشنی باشد ک  براي گردش کاالها الزم است. 
فرض کنير در 
ک ور براي گردش 

االها، صزد هززار ک
ي طزززش الزم سزززک 

است و دولت بانزد 
پانصد هزار تومزاا 

اسکناس چاپ کرده و ب  جرناا بياندازد. در انناا هر اسکناس 
ي طش است، نعنی هر اسکناس پنج پنج تومانی معر  نص سک 

ي طش قدرت خرند دارد. مثشً اگر ي نص سک تومانی ب  اندازه
کيلزو بزرنج خرنزد، بزا نزص  تزواا نزصي طزش میبا نص سک 

 تواا نص کيلو برنج خرند.اسکناس پنج تومانی هر می
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اما اگر دولزت بز  
جززاي انت ززار پانصززد 
هزززار تومززاا، نززص 
مليوا توماا اسکناس 
منت ر کنزد، در اننازا 

ي طش خواهد شد؛ نعنی هر اسکناس ده تومانی معر  نص سک 
قدرت خرند  ي طشي نص سک هر اسکناس ده تومانی ب  اندازه

ي طش بتواا نص کيلو برنج خرند، با سک دارد. مثشً اگر با نص 
 تواا نص کيلو برنج خرند کرد.ده توماا هر می

بينير ک  اگر دولت بيش از  ا مقزداري کز  طزش بزراي می
گردش کاالها الزم است، اسکناس منت ر کند، ارزش اسزکناس 
پانيا  مزده و قيمزت 

 .شودکاالها بي تر می
ب  طوري ک  اگر قبشً 

شزد با پنج تومزاا می
نص کيلو برنج خرند 
کرد، حال ک  مقدار اسکناس دو برابر مقدار الزم منت ر شزده، 

 ا هماا نص کيلو برنج را خرند.اتوبا ده توماا می
زناد شدا اسکناس و پانيا  مدا ارزش اسکناس از طرنز  

 گونند.باال رفتا قيمت کاالها را تورم می
يش از هم  ف ار را برا کزارگراا و کارمنزداا جززء تورم ب
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رود، در  ور بزاال مزیکند. زنرا قيمزت کاالهزا سرسزامزناد می
حالی ک  کارگراا و کارمنداا جزء همزاا حقزوق سزاب  و نزا 

 کنند.کمی بي تر از  ا را درنافت می
 :قانون ارزش

ي داري، توليدکننززدگاا هززيچ برنامزز ي سززرمان در جامعزز 
کنزد راي توليد ندارند. توليدکننده وقتزی م زاهده میمنظمی ب

 کاالنی در بازار مورد استقبال مزردم قزرار گرفتز  و بز  قيمزت
 رسد، از هماا کاال ب  ميززاا بنزيار زنزاديگرانی ب  فروش می

کند؛ ولی وقتزی بزراي فزروش، کزاالنش را بز  بزازار توليد می
نزدارد و نزا بيند ک  هزيچ خرنزداري برد، با کمال تعاب میمی

خرند. علت چينت؟ علت انا است کاالنش را ب  بهاي کمی می
و  يش از احتيزاج مزردم توليزد شزده اسزتک   ا کاال زناد و بز

ه اي، مقزداري از  ا کزاال توليزد نمزوداحتماالً هر توليدکننزده
است؛ در نتيا  عرض  )موجودي کاال( زناد و تقاضزا )م زتري 

تر از ا جهزت قيمزت پزانيابراي  ا کاال( کر شزده و بز  همزي
  ند.ارزش می

دارنزد میدر انناا توليدکنندگاا دست از توليد انا کاال بر
لزی پردازند. در نتيا   ا کاالي قبو ب  توليد کاالي دنگري می

رزش دوباره در بازار کر خواهد شد و مادداً قيمتش بزاالتر از ا
 خواهد رفت. 

ر اسزت و مثشً فرض کنزير موجزودي کفزش در جامعز  کز
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م تري  ا زناد، و ب  هميا دليل هر قيمزت  ا بزاالتر از ارزش 
باشزد؛ در اننازا توليدکننزدگاا دسزت بز  توليزد اش میواقعی

مقززدار زنززادي کفززش خواهنززد زد. در نتيازز  مقززدار کفززش در 
کزاال  جامع  زناد شده در حالی ک  م زتري  ا کمتزر از تعزداد

  ند. از ارزشش میتر شود، بنابر انا قيمت کفش پانيامی
بعضی از توليدکنندگاا دنگزر  ،ب  دنبال پانيا  مدا قيمت

دارنزد و بز  توليزد کزاالي دنگزري دست از توليد کفزش برمی
شود مقدار کفش در بازار پردازند ک  انا خود باز باع  میمی

 کر گردد و قيمت  ا دوباره باال رود.
ر الزمی ک  ارزش )ارزش مبادل ( هر کاال از روي مقدار کا

گردد. ولی قيمت شود، تعييا میبراي توليد  ا کاال صر  می
اال تر از ارزش همزاا کزتواند کمی باالتر و نا پانياهر کاال می

 باشد. 
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زمانی ک  هرج و مرج بر توليد حاکر است، قزانوا ارزش، 
کنزد. قزانوا ارزش، قزانوا اقتصزادي توليزد توليد را تنظير می

توانند بزا نکزدنگر انوا چند کاال وقتی میکاالست. طب  انا ق
ها نزص مقزدار کزار الزم ي  امبادل  شوند ک  براي توليد هم 

باشد؛ نعنی طب  قانوا ارزش، اساس توليد و مبادالت  کاالهزا، 
شزود. هزا صزر  میمقدار کار الزمی است ک  براي توليزد  ا

د توانزهميا طور قيمت هر کاال نيز طب  انزا قزانوا، فقز  می
 تر و نا باالتر از ارزش هماا کاال باشد. کمی پانيا
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 : فصل دوم
 سرمايه و ارزش اضافي

 

 :انباشت ابتدايي سرمايه
 داري دو شرط اساسی الزم است: براي پيدانش نظام سرمان 

ب  وجود  مدا انبوهی از مردم کز  بز  رزاهر  زادنزد،  -1
فزراد بزراي ولی داراي هيچگونز  وسزانل توليزد نينزتند، انزا ا

شاا مابورند نيروي کزار خزود سيرکردا شکر خود و خانواده
 را بفروشند.

شدا وسانل توليد و مقدار زنزادي پزول در دسزت جمع -2
 بعضی افراد. 

بافی رون  گرفت و تقاضاي پ زر زنزاد وقتی صنعت پارچ 
داري گردنزد، شد، در انگلنتاا اوليا ک وري ک  وارد سرمان 

هاي شزاا هزا و خانز بنيار نزاگواري از زميا دهقاناا را با وضع
هانی براي هاي دهقاناا را ب  چراگاهالکاا زميابيروا راندند. م

گوسفنداا تبدنل کردند و بدنا ترتيزب بز  پزرورش گوسزفند 
ها ن  ي زنادي ببرند.  اپرداختند تا از پ ر گوسفنداا، استفاده

 هزاي کلينزاها وهاي دهقانزاا را گرفتنزد، بلکز  زمياتنها زميا
 هاي دولتی را هر صاحب شدند.زميا
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هزاي شزاا ها و زمياگروه بنيار زنادي از مردم ک  از خان 
گزرداا خانز  بز  دوش و رانده شزده بودنزد، بز  صزورت دوره

، 15 مدند. ب  هميا جهزت در اواخزر قزرا گداناا و دزداا در
ک  دولت قوانينی وضع کرد ک  طب   ا قوانيا هر ولگردي را 

 از زدند کز  خزواگرفتند،  ا قدر با ششق میبراي بار اول می
گرفتند، براي بار دوم میک  بدنش جاري شود. هر ولگردي را 

برندند؛ ولی هرگاه ولگزردي را بزراي بزار نصف گوشش را می
نمودنزد؛ و طبز  همزيا را اعزدام می او کردندسوم دستگير می

ولگزرد را  72000عزداد ت 16رحمان ، در اوانل قزرا قوانيا بی
 اعدام کردند.

بزززا توجززز  بززز  قزززوانيا 
هزززاي رالمانززز ، بزززراي توده

زنززادي از مززردم کزز  هززيچ 
ي ي توليززد و وسززيل وسززيل 

امرار معاش نداشزتند، راهزی 
نمانززد جززز انززا کزز  بززراي 

بزدنا  .سيرکردا شکر خزود نيزروي بزازوي خزود را بفروشزند
 مد ک  در  کارگراا روزمزد ب  وجود زترتيب ارتش بزرگی ا

 داراا قرار گرفت.خدمت سرمان 
داري بزود؛ امزا بزراي انا نکی از شران  پيزدانش سزرمان 

داري شرط دنگري نيز الزم بود و  ا انزا کز  پيدانش سرمان 
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ي بنزيار کمزی وسانل توليد و مقدار زنادي پول در دست عده
 جمع شود.

ارت اي سودطلب ب   ناا رفتند و با غبا ک ف امرنکا، عده
هاي عظير ب  چنگ  وردند. منابع و قتل عام مردم  ناا، ثروت

ها با استخراج معادا و طش ونقزره و غيزره بزر ثزروت خزود  ا
 افزودند.می

افتاده و منتعمره بودند نيزز تاارت با ک ورهانی ک  عقب
هززاي جمززع کززردا ثززروت بززود. زنززرا در نکززی از بهتززرنا راه

قيمت بنياري از محصزوالت  افتادهک ورهاي منتعمره و عقب
برابزر و ابرن زر  8فلفزلارزاا بود؛ ب  عنواا مثال در انگلنزتاا 

 شد.تر از هندوستاا فروخت  میبرابر گراا 10خام 
هانی ک  با پ تيبانی دولت، تازارت و بدنا ترتيب شرکت

افتاده را بز  انحصزار خزود کاالهاي ک ورهاي منتعمره و عقب
 زدند.راوانی ب  جيب میدر ورده بودند، سودهاي ف
قبل از انا ک  پول در جامعز  نقزش  تبدنل پول ب  سرمان :

کاال )شکل کاال در برابر  –کاال  مهمی پيدا کند، مبادل  ب  شکل
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گرفت. انا مبادل  ب  انا شکل بزود: شخصزی کاال( صورت می
ک  گندم داشت و خودش هر نيازمند زغال بود، مقداري گندم 

راي زغال بزوده و خزود بز  گنزدم احتيزاج ب   ا شخصی ک  دا
 گرفت.داد و مقداري زغال میداشت می

تر شزدند، دنگزر الزم نافتز پس از انا ک  مبزادالت تکامل
نبود  ا شخصی ک  مثشً داراي گندم بوده و خود زغال احتياج 
داشت، ب  دنبال کنی بگردد ک  هر داراي زغال بوده و هزر بز  

در انناا شخصزی کز  داراي کزاال بزود، گندم نياز داشت  باشد. 
فروخزت و بزا پزول  ا، کزاالنی را کز  احتيزاج کاالنش را می

 خرند.داشت می
اال کزب  انا نوع مبادل ، کاال در برابر پول و پول در برابزر 

داري وجود داشت  اسزت. کزاال در گونند ک  پيش از سرمان می
 رمزول زنزر هزرتزواا بزا فبرابر پول و پول در برابر کاال را می

 .کاال –پول  –نمانش داد: کاال 
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در انناا الزم است توضيح داده شزود کز  کزاالي اولزی بزا 
کننزد، کاالي  خري از لحاظ ارزش )ارزش مبادل ( فرقزی نمی

دو کاال باند نص اندازه کزار صزر  شزده  زنرا براي توليد هر
 ها حاضر ب  اناام مبادل  شوند.باشد تا صاحباا  ا

متزر پارچز   100مثال فرض کنير شخصی داراي ب  عنواا 
اش را متزر پارچز  100است و احتياج ب  گندم دارد. بنابر انزا 

 وکيلز 200تومزاا،  500توماا فروخت  و با همزاا  500مثشً ب  
 خرد.گندم می
 توماا 500    متر پارچ  100
 توماا 500کيلو گندم    200
 کيلو گندم 200    متر پارچ  100

کيلزو  200متزر پارچز  بزا  100ا طور ک  گفتير چوا هما
 گندم مبادل  شده است، در واقع مقزدار کزار الزم بزراي توليزد

کيلو گندم(، نکی اسزت و  200متر پارچ  و  100هردو کاال )
ند. ب  هميا جهت  ا دو کاال از نظر ارزش )ارزش مبادل ( برابر

ولی کامشً م خص است کز  از لحزاظ ارزش مصزر  مختلزف 
 باشد.تند؛ زنرا نکی از کاالها گندم و دنگري پارچ  میهن

کاال )کزاال  –پول  –زمانی ک  گردش کاالها ب  شکل کاال 
شزد، شخصزی کز  در برابر پول و پول در برابر کاال( اناام می

سزاخت، داراي کاال بود ابتزدا کزاالنش را بز  پزول نزدنزص می
 کرد.سبس دوباره پول را ب  کاال تبدنل می
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پول،  –کاال  –داري ب  پول انا نوع گردش، در سرمان  اما
شزود. در )پول در برابر کاال و کاال در برابزر پزول( تبزدنل می

دار با پول کاال توليد کرده، سبس کاال را فروخت  انناا سرمان 
نمانزد.  نچز  در اننازا مهزر تبزدنل می و دوباره  ا را ب  پزول

بزا پزول  خزري چز  فرقزی  اولی باشد انننت ک  ببينير پولمی
کند. خوب، کامشً روشا است ک  پول  خري از پول اولی می

دار بز  دسزت تر )بي تر( است؛ زنرا هد  نهانی سزرمان بزرگ
 وردا سود فراواا است و اگر پول  خري با پول اولزی برابزر 

نخواهد داشت ک  پولش را ب  کزار  او اي برايشود، هيچ فانده
ا در فرمول زنر، پول  خري برابر است با پول بياندازد. بنابر ان
 ي پول اضافی.اولی ب  اضاف 

 + مقداري پول اضافیاولی پول  خري   پول
 نام دارد. اضافی انا پول اضافی، ارزش

 پول  خري   پول اولی + ارزش اضافی 
 توانير سزرمان  راي باال میحال با توج  ب  مطالب ذکرشده

  تعرنف کنير:
 پولی است ک  ارزش اضافی ب  همراه بياورد. سرمان ،  ا



 135 سي به زبان سادهسيااقتصاد 

 نزد؟ پزول کز  ولی انا ارزش اضافی چگون  ب  وجود می
  ورد.خودبخود ارزش اضافی ب  همراه نمی

رود؛ مزواد دار براي تبدنل پول ب  کاال ب  بزازار مزیسرمان 
هززا را بزز  کارخانزز  خززام و مززواد سززوختی وغيززره خرنززده و  ا

ا ها ب  کاالنی تبزدنل شزوند کز  بتوانزد  برد. حال باند انامی
 کاالها را بفروشد. اما چگونز  انزا مزواد خزام بز  کزاال تبزدنل

دار باند نص کاالي دنگر هر بخزرد کز  انزا شوند؟ سرمان می
نل ي کارخان  ب  کاالي مورد نظزر او تبزدمواد خام را ب  وسيل 

ا دار بانزد  ا رکند.  ا کاال چينت؟  ا کزاالنی کز  سزرمان 
بخرد تا برانش کاال توليد کنزد، نيزروي کزار کزارگراا اسزت. 

  ورد.نيروي کار کارگراا است ک  ارزش اضافی ب  وجود می
  باشد:نيروي کار يک کاال مي
باشزد و صزاحب انزا کزاال کنزی نيروي کار نص کاال می
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اي ندارد ک  بزا  ا امزرار معزاش کنزد، بز  است ک  هيچ وسيل 
راي امرار معاش نيروي کزار خزود را هميا جهت مابور است ب

 دار بفروشد.ب  سرمان 
ماننززد تمززام کاالهززاي دنگززر داراي ارزش نيززروي کززار هر

 باشد.مصر  و ارزش )ارزش مبادل ( می
مزثشً ارزش  ارزش مصر  هر کاال در مفيد بودا  ا است:

مصر  گندم انا است کز  از  ا نزاا تهيز  کزرده و مصزر  
چ کززاالي دنگززري ماننززد ارزش کننززد. ارزش مصززر  هززيمی

 مصر  گندم نينت. 
ارزش مصر  کفش انا است ک   ا را ببوشند. تا ب  حال 
کنی ندنده ک  از کفش ناا پخت  و مصر  نمانند و نزا گنزدم 

 را ب  جاي کفش ب  پا کنند.
ارزش مصر   ها انا است ک  از  ا بيل، کلنزگ، داس 

  هنی وغيره درست کنند.
ی ارزش مصر  خاص خزودش را دارد؛ بنابر انا هر کاالن

گردد. در نتيا  نيروي کزار نعنی ب  نص طرنقی مفيد واقع می
هر باند ارزش مصزر  خزاص خزودش را داشزت  باشزد. ارزش 

اي است ک  بز  وجزود مصر  نيروي کار، هماا ارزش اضافی
 ورد. نعنی انااد ارزش اضزافی، مفيزد بزودا نيزروي کزار می
ري انا خاصزيت را نزدارد کز  ارزش باشد. هيچ کاالي دنگمی

 اضافی ب  وجود بياورد.



 137 سي به زبان سادهسيااقتصاد 

  ارزش )ارزش مبادله( نيروي کار چيست؟
 ارزش )ارزش مبادل ( هر کاال از روي کار اجتماعزاً الزمزی

گزردد. ارزش ک  باند براي توليزد  ا صزر  شزود، تعيزيا می
 نيروي کار هر ب  هميا شکل است. 

سزاعت  5اموعزاً مثشً اگر براي توليد نص جفزت کفزش م
کار الزم باشد؛ ارزش )ارزش مبادلز ( انزا نزص جفزت کفزش 

 باشد.ساعت کار اجتماعاً الزم می 5برابر 
نيروي کار هر مانند کاالهاي دنگزر بانزد توليزد شزود. امزا 

ولی  چگون ؟ براي هر کاال، مقداري کار الزم باند صر  شود.
توليزد  پزذنرد: بزرايتوليد نيروي کار ب  انا شکل صورت می

 نيروي کار باند خورد، پوشيد و استراحت کرد.
هر کارگر از  ناا ک  باند براي روز بعزد نيزروي کزار )در 

پوشزد و  شزامد، میخزورد، میخودش( ب  وجزود بيزاورد، می
اش را ها کزارگر بانزد خزانوادهکند. عشوه بر انااستراحت می

زش نيز خرج بدهد. هميا طزور بعضزی ار کزارگراا بانزد  مزو
نيزز  ببينند تا بتوانند بزا ابززار توليزد پيچيزده کزار کننزد و انزا

هانی دارد. ب  طور کلی ارزش )ارزش مبادل ( نيروي کار خرج
 برابر است با مخارجی ک  کارگر باند براي توليزد نيزروي کزار
صر  کند. انا مخارج هماا طور ک  گفت  شد عبارت انزد از: 

ت کردا ب  اضزاف  خزرج خوردا،  شاميدا، پوشيدا و استراح
 خانواده.



 138 سي به زبان سادهسيااقتصاد 

واضح است ک  اگر کزارگر نخزورد، نياشزامد و اسزتراحت 
 تواند نيروي کار ب  وجود بياورد تا  ا را بفروشد.نکند، نمی

دار بنززابر انززا کززارگر نيززروي کززار خززود را بزز  سززرمان 
فروشد و مقداري پول ب  عنواا مزد )ک  قيمت نيروي کزار می
ي کارگر با انا پول ناا و غزذا بزرا .ماندنباشد( درنافت میمی

خزرد، اسزتراحت کنزد، لبزاس میاش تهيز  میخود و خزانواده
 کند و بدنا ترتيب نيروي کاري را ک  از دست داده دوبارهمی

  ورد.در خود ب  وجود می
روز بعززد بززاز نيززروي کززارش را فروختزز  و مزززد درنافززت 

د و اسزتراحت  شزامخزورد، میکند. مادداً بزا  ا مززد میمی
کند و ب  جاي نيروي کزار از دسزت رفتز  )فروختز  شزده( می

  ورد. نيروي کار جدندي را ب  وجود می
  کار الزم و کار اضافي:

کار الزم کاري است ک  کارگراا براي خود انازام داده و 
گيرند؛ و کار اضافی کاري است ک  کارگراا بابت  ا مزد می

 دهند.دار اناام مین ماهيچ پولی براي سردرنافت بدوا 
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  :توليد ارزش اضافي
خرد، مزواد سزوختی دار از نص طر  مواد خام میسرمان 

برد؛ و از طزر  دنگزر نيزروي خرد و  ا را ب  کارخان  میمی
کار کارگراا را خرنده تا از  ا مواد خام، کزاال توليزد کننزد. 

  ب  او خرد، نيروي کار متعلدار نيروي کار را میوقتی سرمان 
شود، کاالنی شود. هماا طور ک  نيروي کار متعل  ب  او میمی

را هززر کزز  کززارگراا 
سززازند متعلزز  بزز  او می

دار خواهد شد. سزرمان 
گونزد ب  کزارگراا می

چزز  کززاالنی را توليززد 
کننززد، چقززدر توليزززد 

اش کنند و هد  نهانی
هززر بزز  دسززت  وردا 

 ارزش اضافی است. 
  ند؟ب  دست می اما انا ارزش اضافی چگون 

هززار  500داري بزراي توليزد کفزش فرض کنير، سزرمان 
 20هززار تومزاا  500کنزد و از انزا گذاري میتوماا سزرمان 

هزار تومزاا صزر  خرنزد  380هزار توماا مخارج کارخان  و 
هزار توماا هزر بابزت ارزش شزش مزاه  100مواد خام گردد و 

 کار کارگراا داده شود. 
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 هزارتوماا20هزارتوماا+380هزارتوماا + 100 =اا هزارتوم500

 
 
 

 
توماا  100و باز فرض کنير قيمت هر جفت کفش برابر با 

جفزت کفزش توليزد  5000باشد و کارگراا در انا شزش مزاه 
جفززت کفززش را  5000دار نماننززد؛ خززوب، حززال اگززر سززرمان 

 نزد. هزار توماا خودش ب  دسزتش می 500بفروشد، باز هماا 
جا پول تبدنل ب  سزرمان  ن زده اسزت؛ چزرا کز  ارزش در انا 

دار بزراي اضافی ب  همراه خود نياورده است. در نتيا  سزرمان 
ب  دست  وردا ارزش اضافی مابور است کارگراا را بي تر از 

دهد بز  کزار بک زد. بز  همزيا جهزت بز  ها میپولی ک  ب   ا
بز  جزاي دهد، ولی ها میکارگراا پولی برابر کار شش ماه  ا

 ک د. بنابر انا وقتزی کزارگراا دوشش ماه، نص سال کار می
ابزر بر برابر کار کنند، مخارج کارخان  و مواد خام نيز بانزد دو

هززار تومزاا  20شود. نعنی وقتی با شزش مزاه کزار کزارگراا 
هزار توماا مزواد خزام مصزر  شزود،  380مخارج کارخان  و 

شزود، برابزر می براي نص سزال کزار کزارگراا کز  توليزد دو
×  2هززار تومزاا و مزواد خزام  20×  2   40مخارج کارخانز  

 شود. هزار توماا می 760   380

ماه ششرزش ا
 کار کارگر

 دار ک  سرمان  پولی کارخان خارج م وادخامم
سرمان  گذاري کرده 

 است.
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 هزارتوماا40هزارتوماا+760هزارتوماا + 100 =اا هزارتوم۹00

 
 

 
 

هزار توماا مواد خام و  380کارگراا ک  با شش ماه کار، 
جفزت کفزش توليزد  5000هزار تومزاا مخزارج کارخانز ،  20
هززار  40تومزاا مزواد خزام و  760کنند، با نص سال کار، می

هزززار جفززت کفززش توليززد  10000مخززارج کارخانزز ، تومززاا 
 خواهند کرد.
تومزاا  10000جفت کفزش،  10000دار با فروش سرمان 
  ورد.ب  دست می
 جفت کفش 10000×  100  توماا  1000000توماا 

هززار تومزاا پزول بز  کزار  ۹00دار دانير سزرمان ولی مزی
دسزت  هزار توماا اضافی از کاا ب  100انداخت  بود. پس انا 

      مد؟
100000             ۹00000 – 1000000     

 
 دار ب  کار انداخت()پولی ک  سرمان          
است ک  از شش اي هزار توماا اضافی، ارزش اضافی 100

لغزی بزراي باي کز  کزارگراا بزدوا درنافزت مماه کار اضزاف 

ماه شش دمز
 ااکارگر

ک  اي رمان س کارخان خارج م وادخامم
دار در جرناا سرمان 

 توليد
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بز   در انناا پزول . اند ب  دست  مده استدار اناام دادهسرمان 
شود، زنرا ارزش اضزافی بزا خزود بز  همزراه سرمان  تبدنل می

بزز    ورده اسزت. ارزش اضزافی کزز  از کزار اضززافی کزارگراا
دار اسززت و  نززد، منبززع بزززرگ ثززروت سززرمان وجززود می

 کند.داراا را روز ب  روز داراتر میسرمان 
حال با توج  ب  مطالب باال، فکر کنر بتوانير معماي زنزر را 

 ير:حل کن
چرا کارگراا 
کزززززززززز  در 
کارخان  کزار 

 کنند، می
اتززاق خززود را 

 زنند، رنگ می
اسززززززتراحت 

 ندارند،
بززز  گزززردش 

 روند،نمی
غززذاهاي ارزاا 
و  ا هزززر بززز  
مقزززدار کززززر 

 خورند،می
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 پوشند، هاي ارزاا قيمت میلباس
 دهند، هاي شاا پول جيبی نمیب  بچ 

 دهند،و نا کر می
 باز هر همي   
لی جيب شاا خا
است و سر 
خرجی بزا 

هززززاي زا
شاا چانز  

 زنند؟می
 ولی:
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دار ک  در کارخان  دستش را توي جيبش کرده و ب  ن سرما
 دهد،کارگراا دستور می

 پردازد،در خان  روي مبل ب  استراحت می
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اتر، ئب  ت
تاالرهززززززاي 
موسزززززيقی، 

هاي شکارگاه
خصوصززی و 
سززززززززززانر 

هززا تفرنحگاه
 د،نرومی

سزززززالی 
اي چند بار بر

گززردش بزز  
اروپززا سززفر 

 کند،می
بهتزززرنا 
غززززززذاها را 

 خورد.می
بهتززززرنا 

م زززززروبات را 
 نوشد، می

هززا بهتززرنا لباس
 .پوشدرا می
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روزي چند هزار توماا ب  هر کدام 
 دهد،پول تو جيبی میهانش از بچ 

 کند،و حتی روزي صدها توماا هر خرج سگش می
 ازد،پردزنش هر هزارها توماا میبراي  رانش 

هززاي داخلززی و و در بانص بززاز کززيفش، پززر از پززول اسززت،
 ها توماا پول دارد؟خارجی نيز مليوا
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دانيزد بل ، جواب انا معما، هماا طور ک  خودتزاا هزر می
انا است: ارزش اضافی ک  از کار اضافی کارگراا بز  وجزود 

 ورد ولزی دار بز  بزار مزی ند، ثروت فراوانی براي سرمان می
شزوند، بز  سزختی دار استثمار میاز طرن  سرمان  کارگراا ک 

 شاا را سير کنند.توانند شکر خود و خانوادهمی
 :ي متغيرسرمايه ثابت و سرمايه

دار را کزز  صززر  تهيزز  ي سززرمان  ا قنززمت از سززرمان 
مواد خزام  ،هاهاي کارخان ، کارخان هاي توليد، ساختمااماشيا

قنزمت  نامنزد وثابزت میي گردد، سزرمان میو مواد سوختی 
دنگر سرمان  را ک  صر  خرند نيروي کار )مززد کزارگراا( 

 گونند.ي متغير میشود، سرمان می
 :نرخ ارزش اضافي

دهزد کز  نرخ ارزش اضزافی و نزا نزرخ اسزتثمار، ن زاا می
وقتی ما نرخ ارزش اضزافی  باشد.ي استثمار تا چ  حد میدرج 

راا ، پی خواهير برد ک  کارگ)نرخ استثمار( را ب  دست بياورنر
و چ  مقدار  دانچ  مقدار از کار روزان  را براي خود کار کرده

 دار.براي سرمان 
نرخ ارزش اضافی )نرخ استثمار( از تقنير ارزش اضافی بر 

  ند.ي متغير ب  دست میسرمان 
 

 اضافیارزش           
100 x مارزززززززززززززززززز   نرخ ارزش اضافی + نرخ استث 

 سرمان کل                  
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اما چوا ارزش اضافی از کار اضزافی کزارگراا بز  دسزت 
ر هر ک  مزد کارگراا اسزت در مقابزل ي متغي ند و سرمان می

شززود، نززرخ ارزش اضززافی را کززار الزم بزز  کززارگراا داده می
 ب  دست  ورد.نيز تواا از تقنير کار اضافی بر کار الزم می

 
 ارزش اضافی    کاراضافی              ماا ز       
100 x  100 =زززززززززززززززززز٪ x رزش اضافینرخ ا = زززززززززززززززززززز 

 متغيرسرمان                    کارالزم   زماا                

 
و  کنززدسززاعت کززار می 8کززارگري در روز فززرض کنززير 

 40گيرد؛ انا کارگر اگر در هر روز توماا مزد می 40روزان  
فی ب  وجزود بيزاورد، نزرخ ارزش اضزافی توماا هر ارزش اضا
 چقدر خواهد شد؟

 
 ارزش اضافی             توماا40                       
100٪ = 100٪ x  رزش اضافینرخ ا =زززززززززززززززززززز =زززززززززززززززززز 

 متغيرسرمان               توماا40                              
 

شده اسزت و انزا بز   ا  %100بينير نرخ ارزش اضافی می
مفهوم است ک  کارگر نصف زماا کار را براي خود کار کرده 

 ساعت 4دار. نعنی کار الزم است و نصف دنگر را براي سرمان 
 باشد.ساعت می 4و کار اضافی هر 

 ارزش اضافي نسبي:  ارزش اضافي مطلق و
دار ساعات کار روزان  را زنادتر کند، ب  طوري اگر سرمان 

دهد( ثابزت ک  کار الزم )کاري ک  کارگر براي خود اناام می
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بماند، ولی کار اضافی )کاري ک  کارگر بزدوا درنافزت مززد 
دهد( بي تر شود، نزرخ ارزش اضزافی دار اناام میبراي سرمان 

رود، نعنزی باال می
رجززز  اسزززتثمار د

 گردد.شدندتر می
مززثشً در مثززال 
بززاال کزز  سززاعات 
 8کززززار روزانزززز  
 10ساعات بود، ب  

سزززاعت افززززانش 
نابد بدوا انا ک  مزد کارگر زناد شود. نعنی کزارگر قزبشً می

ساعت را براي  4ساعت  8نمود، از انا ساعت کار می 8روزان  
کزار اضزافی( دار )ساعت را براي سزرمان  4خود )کار الزم( و 

سزاعت افززانش  10کرد. اما حال کز  کزار روزانز  بز  کار می
کند )کار ساعت را براي خود کار می 4نافت ، باز هر مانند قبل 

سزاعت کزار  6دار براي سرمان (، در حالی ک   هالزم ثابت ماند
  2دار . نعنزی بزراي سزرمان نماند )کار اضافی زنادتر شزده(می

د؛ و ب  هميا جهت نزرخ ارزش اضزافی کنساعت بي تر کار می
 شود.بي تر می

 
 ماا کار اضافیز           ساعت6                        
150٪ = 100٪ x  رزش اضافیانرخ  = زززززززززززززززززززز =زززززززززززززززززز 

 الزم ماا کارز             ساعت4                               
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ترشدا کار روزانز  اي ک  در نتيا  طوالنیب  ارزش اضافی
دار سزرمان  گوننزد.می ارزش اضزافی مطلز  نزد، ب  دست می

توانزد هزر چقزدر دلزش ي ارزش اضزافی اسزت؛ ولزی نمیت ن 
بخواهد، ساعات کار روزان  را زناد کنزد؛ زنزرا کزارگر مزدت 

بز  خزواب و  هانی را بانزد صزر  خزوردا کنزد و بز  عزشوزم
کززردا اسززتراحت، احتيززاج دارد. همچنززيا کززارگراا بززراي کر

داراا بزز  مبززارزه سززاعات کززار روزانزز  همززواره بززا سززرمان 
ر بيند ک  زنادکردا کزادار مین اند. بدنا ترتيب سرماپرداخت 

بزراي  ند و راه دنگزري را روزان  چنداا  ساا نينت، پس می
کند و  ا راه بدنا صورت کردا ارزش اضافی انتخاب میدزنا

دارد؛ است ک  ساعات کار روزان  کارگراا را ثابزت نگزاه مزی
 نماند.ولی زماا کار الزم را کر می

سزاعت بزود و  8در مثال قبلی ساعات کار روزانز  کزارگر 
 )زماا کزار الزمساعت را براي خود  4ساعت،  8کارگر از انا 

دار و در جهت ساعت دنگر را  براي سرمان  4و  بود( ساعت 4
 ساعت بود(. 4نمود )کار اضافی کار می اضافی توليد ارزش

کنزد؛ تر می ند و زماا کار الزم را کردار میحال سرمان 
سزاعت  3سزاعت بزود، بز   4کز  فرض کنير زماا کار الزم را 

اهزد ساعت ب  کزار اضزافی اضزاف  خو 1کاهش دهد، در نتيا  
سزاعت  5سزاعت بزود،  4شد. نعنی کزار اضزافی کز  برابزر بزا 

 شود:ببينير نرخ ارزش اضافی چقدر میحال شود. می
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 ماا کار اضافیز                     5                       
166٪ = 100٪ x 100 = ززززززز٪ x اضافی نرخ ارزش = زززززززززززززززززززز 

 مالز ماا کارز                      3                              

 
شدا کار الزم و زنادشدا اي ک  در نتيا  کرارزش اضافی

 ارزش اضزافی ننزبیکار اضافی ب  هماا ننبت، ب  دست  نزد، 
 باشد.می

 :داري در صنعترشد سرمايه
ي همکاري ساده ،عبارتند از س  مرحل  داريمراحل سرمان 

ي ماشزينی و داري و مرحلز مانوفزاکتور سزرمان  داري،سرمان 
 صنعت بزرگ.

در انزززا مرحلززز ،  داري:ي سزززرمان همکزززاري سزززاده -1
دار در نص زماا واحد تعداد زنادي کزارگر را در نزص سرمان 

هزا را کز  در ي  اکرد و هم کارگاه )در نص مکاا( جمع می
دادند، ب  کزار نص رشت  مهارت داشتند و نص کار را اناام می

 گرفت.می
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چند کارگر وقتی همزماا و با همکاري نکدنگر کزاري را 
کننزد و در نتياز  توليزد تر کزار میاناام دهند، بهتزر و سزرنع

و  بي تر از زمانی خواهد شد ک  هميا چند کارگر ب  دور از هر
 جداگان  کار کنند.

ي بززا رشززد همکززاري سززاده داري:ور سززرمان مانوفززاکت -2
 دهاي تقنير کار ب  وجود  مداري، ب  تدرنج در کارگاهسرمان 

داري داري نعنززی مانوفززاکتور سززرمان ي دوم سززرمان مرحلزز  و
ه داري بز  دو راجاي مرحل  قبلی را گرفت. مانوفاکتور سرمان 

 داراا،بزز  وجززود  مززد. راه اول بززدنا شززکل بززود کزز  سززرمان 
 گرفتند.هاي مختلف را ب  کار میمتخصصاا در رشت 

ي قبلزی کردند، ولی ماننزد مرحلز کارگراا با هر کار می 
اي تخصزص دادند؛ زنرا هرکدام در رشت نص کار را اناام نمی

هززا بززا مهززارت در ي  او مهززارت داشززت؛ بززا انززا وجززود همزز 
 کردند.هاي مختلف، نص کاالي خاصی را توليد میرشت 

دار بززراي توليززد درشززک  از ناززار و خيززاط و ثشً سززرمان مزز
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گر و نقاش وغيزره را بز  کزار تا شي   گرفت  بر هنگر و چوب
 گرفت تا براي او درشک  بنازند.می

ورانی را کز  فقز  دار، پي ز راه دوم انا بود کز  سزرمان 
ها را بز  کرد و  اداراي نص رشت  بودند، در کارگاه جمع می

 د. ک يکار می
سزازي بزا انزا روش بز  ب  عنزواا مثزال مانوفزاکتور سوزا

سززازي سززير از زنززر دسززت وجززود  مززد. در مانوفززاکتور سوزا
شد. نکی گذشت تا سراناام سوزا ساخت  میچندنا کارگر می

داد، سومی  ا را قطع ک يد، دنگري سير را تاب میسير را می
 کرد وغيره. کرد، چهارمی نوک  ا را تيز میمی

داراا، کززارگراا مانوفززاکتور را بزز  شززدندترنا و سززرمان 
هززا از کززارگراا کردنززد.  اترنا شززکل اسززتثمار میرحمانزز بی

و  ک زيدندروزان  هياده ساعت و حتا از انا هر بي تر کزار می
 دادند.ها میدر مقابل انا هم  کار، مزد کمی ب   ا

لز  در انا مرح ي توليد ماشينی و صنعت بزرگ:مرحل  -3
داري اسززت، ي سززرمان ترنا مرحلزز نافتزز کزز  سززوميا و تکامل

شزوند. اسزتفاده از کارخانز ، ها تبدنل میها ب  کارخان کارگاه
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ي تر نمزود؛ زنزرا بز  وسزيل توليدات را بي تر و کاالهارا ارزاا
شزد و کارخان  براي توليزد کاالهزا وقزت کمتزري مصزر  می

يدکننزدگاا کوچزص هميا امر باعز  شزد کز  بنزياري از تول
 ورشکنت شوند.

 داراا ب  استثمار هر چز ي توليد ماشينی، سرمان در مرحل 
ار ها حتا زناا و کودکاا را ب  کزبي تر کارگراا پرداختند.  ا

 ک يدند.
داري کار و توليد اجتماعی است. چند هزار در نظام سرمان 

ور هزا بز  طزي  اکنند، همز اي کار میکارگر ک  در کارخان 
تواند کنند. هيچ کارگري نمیجمعی نص کاال را توليد میدست 

ام. زنزرا نزص کزارگر بگوند ک  انا کاال را مزا توليزد کزرده
کارخان  ب  تنهانی قادر نينت محصولی را توليد کند. اما تمزام 

کمص نکدنگر قادرند کاال توليد نماننزد. کارگراا کارخان ، با 
داري خصزلت اجتمزاعی سزرمان  بينير کز  کزار دربنابر انا می

ها نيزز بزراي توليزد بز  هزر وابنزت  دارد. عشوه بر انا کارخان 
سازي احتيزاج بز  فزوالد دارد و از هنتند. مثشً کارخان  اتومبيل
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ي فوالدسزازي وابنزت  اسزت؛ کارخانز  انا جهزت بز  کارخانز 
فوالدسازي هر براي توليد فوالد احتياج ب  زغزال سزنگ دارد و 

غيزره هاي زغزال سزنگ وابنزت  اسزت و معزدا ا جهت ب از ان
. اننااسزت ها ب  هر وابنت  انزدمام کارخان غيره. هميا طور تو

 گونير توليد خصلت اجتماعی دارد.ک  می
اما مالکيت بر وسانل توليد خصوصی اسزت. کزار و توليزد 

 اجتماعی است، ولی مالکيت خصوصی است. 
تضاد بيا کزار و توليزد  داري،تضاد اساسی در نظام سرمان 
 باشد.اجتماعی و مالکيت خصوصی می

 :دستمزد
شززکر خززود و   نززا زمززانی کزز  کززارگر بززراي سززيرکردا

رود، نيززروي کززارش را دار مززیاش بزز  نزززد سززرمان خززانواده
 فروشد نا کارش را؟می

دار بززراي انززا کزز  کززارگر متوجزز  ن ززد کزز  دارد سززرمان 
ازاي کزاري کز  انازام  کزارگر در»گوند: شود میاستثمار می

گيرد. نعنی مزد، قيمت کاري است ک  کزارگر دهد مزد میمی
 «دهد.اناام می

تزواا برداشزت نمزود کز  کزارگر ي باال چنزيا میاز جمل 
فروشد، ن  نيروي کارش را. ولی  نا دار میکارش را ب  سرمان 

توانيد چيزي را ک  ندارنزد بفروشزيد؟ چنيا است؟  نا شما می
است ک  خير. بنابر انا کارگر هر براي  ا ک  بتوانزد  پرواضح
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الی ک  کار در ح .کار را بفروشد، باند  ا را از قبل داشت  باشد
و کارگر ابتدا باند ب  کارخانز  )محزل  از قبل موجودنت ندارد

دهزد کزاال ي کزاري کز  انازام میکار( رفت  و سبس ب  وسزيل 
 نينزت. پزس چز  چيززي توليد نماند. تا انناا داننتير کار کاال

 کند؟کاالست؟ کارگر از فروش چ  چيزي امرار معاش می
 ا را فروخزت، بانزد واقعزاً بتزواا هر چيزي براي انا ک  

تواا کزاالنی را بزدوا انزا کز  وجزود وجود داشت  باشد. نمی
 داشت  باشد، خرند و نا فروخت.

کنزد. نيزروي کارگر با فروش نيروي کار امرار معزاش می
 باشد.باشد، زنرا از قبل در کارگر موجود میال میکار کا

کند کز  دهد وانمود میدار ب  کارگر مزد میوقتی سرمان 
  پردازد. انا اسزت کزبراي تمام کار اناام شده،  ا مزد را می

الی دهد. مثشً در نظزام فيزوداستثمار ب  خوبی خود را ن اا نمی
کزرد و رباب کزار میدهقاا در هفت  چهار نا پنج روز را براي ا
مار نمود. در اننازا اسزتثدو نا س  روز را نيز براي خود کار می
 دند ک  ارباب بز  طزورکامشً روشا بود؛ و دهقاا ب  خوبی می

 ک د.اي او را ب  کار میرحمان بی
داري هر مزد در واقع پولی است کز  بابزت در نظام سرمان 

 10گري در روز فرض کنزير کزار گردد.الزم پرداخت میکار 
 10کند. اگر ارزش کار در هر سزاعت برابزر بزا ساعت کار می

توماا بابزت مززد ببزردازد،  50دار روزان  توماا باشد و سرمان 
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ساعت کاري را ک  انازام داده درنافزت  5در واقع کارگر مزد 
سزاعت  5ساعت دنگر را درنافت ننموده است.  5کرده و مزد 

کار الزم )کزاري کز  کزارگر کاري ک  مزدش پرداخت شده، 
سزاعتی کز  مززدش پرداخزت  5براي خود اناام داده است( و 

داري انازام ر بزراي سزرمان ن ده، کار اضافی )کاري ک  کارگ

باشزد. نماند( میو بدنا ترتيب ارزش اضافی توليد می دهدمی
 ورد اما هماا طور ک  گفتير مزد، انا تصور را ب  وجزود مزی

 10تومزاا را بزراي تمزام کزار انازام شزده ) 50دار ک  سرمان 
 ساعت کار( پرداخت  است.

ي کزارگر بز  بنابر انا مزد انا واقعيت را ک  کار روزانز  
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کار الزم )کاري ک  مززدش پرداخزت پرداخزت شزده( و کزار 
شزود اضافی )کزاري کز  مززدش پرداخزت ن زده(، تقنزير می

 کند.مخفی می
 :هاي مختلف مزدشکل

هاي مختلزف مززد اسزت کز  بزر از شکل ، نکی«گاه مزد»
انزواع « گزاه مززد»گزردد. اساس طول زماا کار پرداخزت می

مختلفی دارد کز  عبارتنزد از مززد سزاعتی، مززد روزانز ، مززد 
 هفتگی، مزد ماهيان .

کند و در انا ساعت کار می 8فرض کنير کارگري روزان  
 هر ساعت کار کزارگرگيرد؛ قيمت توماا مزد می 80ساعت  8

توماا است. حزال اگزر مززد روزانز  ثابزت  10ب  طور متوس  
سززاعت  2تومززاا(، ولززی زمززاا کززار روزانزز   80بمانززد )همززاا 

ساعت شود(، قيمت هزر سزاعت کزار  10تر شود )نعنی طوالنی
تومزاا  2توماا. نعنی مزد او در هزر سزاعت  8شود کارگر می
مزد شود. انا است ک  کارگر هرچ  بي تر کار کند، کمتر می

 گيرد.کمتري می
دهزد کز  هرگزاه دار میگاه مزد انا فرصت را ب  سزرمان 

اه و هرگز وزان  را طوالنی کندبازار کاال عالی بود، مدت کار ر
شران  بازار خوب نبزود، بز  ميزل خزود مزدت کزار روزانز  را 

مار تنها و تنها شدت استث« گاه مزد»بدنا ترتيب  کوتاه نماند.
 .کندکارگر را زناد می



 159 سي به زبان سادهسيااقتصاد 

کند،  در انزا ساعت کار می 8کارگري روزان   :1ي منئل 
ر نزص گيرد؛ انا کزارگر بابزت هزتوماا مزد می 80ساعت،  8

 د؟کنساعت چقدر مزد درنافت می
 

 روزان  زدکارم      توماا80                          
 کارزدهرساعتم = زززززززززززززززززززز =زززز زززززز = توماا10 جواب:

 روزان  کاراعتس      ساعت8                                  

 
دار بازار براي فروش کاال عالی اسزت؛ سزرمان   -2يمنئل 

سززاعت  4سززاعت بززود،  8ي کززارگر را کزز  قززبشً کززار روزانزز 
 12ساعت ب   8ي کارگر از نعنی کار روزان  کند.تر میطوالنی

 80نابد. حال اگر مزد روزان  کزارگر هزر از ساعت افزانش می
توماا برسد، قيمت هر نزص سزاعت کزار کزارگر  ۹0توماا ب  

 چقدر خواهد شد؟
 

 روزان  زدکارم      توماا۹0                         
 کارزدهرساعتم = زززززززززززززززززززز =زززز زززززز = رنال75 جواب:

 روزان  کاراعتس    ساعت12                                 

 
بززازار بززراي فززروش کززاال نامناسززب اسززت،   -3يمنززئل 

بزز  رسززاند )نعنززی سززاعت می 8دار کززار روزانزز  را از سززرمان 
کنزد(، حزال تر میساعت مدت کار روزان  را کوتاه 4ي اندازه

تومزاا باشزد، مززد  10اگر مزد کزارگر در هزر سزاعت همزاا 
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 ي او چقدر خواهد بود؟روزان 
× توماا   ساعات کار روزانز   10× ساعت  4   40توماا 

 مزد نص ساعت کارگر   مزد روزان  کارگر
کزار طزوالنی شزود مززد بنابر انا ن  تنها زمانی ک  ساعات 

تر هزر  ند، بلک  اگر مهلت کار روزان  کوتزاهکارگر پانيا می
 گردد، مزد کار روزان  کمتر خواهد شد.

شکلی دنگر از مزد است ک  بزر اسزاس تعزداد « کار مزد»
 گردد.کند پرداخت میمحصوالتی ک  کارگر توليد می

وقتززی مزززد بززر اسززاس سززاعت و نززا روز پرداخززت گززردد، 
ي ي کارگراا ب  نص انزدازههم »گوند: دار با خود می سرمان

ا نزمهارت ندارند، بنابر انا اگر کار مزد را بر اسزاس سزاعت و 
د، روز بدهر، امکاا دارد بعضی از کارگراا بنيار کند کار کنن

 خاطر انا ک گ ادي بر سر ما بگذارند. ب  و بدنا ترتيب کشه
اا را بزر اسزاس تعزداد کشه سرم نرود، بهتر است مززد کزارگر

 «سازند ببردازم.قطعاتی ک  می
سزاعت کزار کننزد و  8هرگاه کزارگراا کارخانز  در روز 

دار کزارگر مزاهري را توماا مززد بگيرنزد، سزرمان  80روزان  
 قطع  ساخت  است؛ 20ساعت مثشً  8گيرد ک  در انا درنظر می

ا کزارگرا توماا ب  4دار ب  تعداد هر قطع  بدنا ترتيب سرمان 
 پردازد.می

را تنهززا بززراي اسززتثمار بي ززتر « کززار مزززد»داراا سززرمان 
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 کنند.کارگراا انتخاب می

  «:مزد اسمی و مزد واقعی»
ز داري، مقدار بنيار زنادي ادر اوليا مراحل تکامل سرمان 

ها )بزرنج، نزاا، مزد کارگراا ب  صورت اجناس مورد لزوم  ا
دار و سزر، وقتزی سزرمان  شزد و  خزرروغا و...( پرداخت می

خواستند تصفي  حناب کنند، کارگر نا اصشً چيزي کارگر می
شد کز   ا را بنيار کمی طلبگار میشد و نا مقدار طلبگار نمی

 نمود.درنافت میب  صورت پول 
داري مزد کارگراا بز  امروزه در بي تر ک ورهاي سرمان 

ت پزول گردد. مزدي را ک  بز  صزورصورت پول پرداخت می
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پرداخت گردد، مزد اسمی و مزدي را ک  ب  صورت اجناس ب  
 گونند.کارگراا داده شود، مزد واقعی می

 نچ  روشا است انا است ک  کارگراا پولی )مزد اسمی( 
ا بزا توانند بخورند؛ بنابر انزگيرند، نمیدار میرا ک  از سرمان 

 ا پززول، نززاا، بززرنج، گوشززت، پنيززر، لبززاس، کفززش وغيززره 
 شود.ها محنوب میگيرند؛ ک  انا مزد واقعی  امی

دهزد کز  کزارگراا تزا چز  حزدودي مزد واقعی ن زاا می
  ورند زندگی خود و خانوادهتوانند با پولی ک  ب  دست میمی

 شاا را بگردانند. 
کارگراا کمی بي تر شزود، و در کنزار  ا اگر مزد اسمی 

يا مزد واقعزی پزانقيمت کاالها هر ب  ننبت زنادتري باال رود، 
 کنير: ند. با مثال زنر، مطلب را روشا میمی

گيزرد؛ تومزاا مززد می 100فرض کنير کزارگري روزانز  
 8تومزاا، بزرنج کيلزوي  20حال اگر گوشت هر کيلو برابر بزا 

 تومزاا، لوبيزا و 8تومزاا، روغزا کيلزوي  1اي توماا، ناا دان 
تومزاا  30تومزاا و کرانز  منزکا هزر روزي  8نخود کيلزوي 

باشد، مزد واقعی کزارگر چقزدر اسزت؟ نعنزی انزا کزارگر بزا 
توانزد نيازهزاي خزود و توماا تزا چز  حزدودي می 100روزي 
 اش را رفع نماند؟خانواده
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تواند روزانز  نزص توماا می 100جواب: کارگر با روزي 
عزدد  6تومزاا(،  16کيلو بزرنج ) 2توماا(،  20کيلو گوشت )

 4)تومزاا(، دو سزير پنيزر 2و روغزا )توماا(، ربع کيلز 6ناا )
تومزاا  30تومزاا( بخزرد و  4نير کيلو لوبيا و نخزود )توماا(، 

تومزاا هزر خزرج رفزت و  مزد و  18کران  منکا ببزردازد و 
بينير کز  مززد انداز براي خرند پوشزاک وغيزره کنزد. مزیپس

توماا اسزت؛ و مززد واقعزی کزارگر  100اسمی کارگر روزان  
کيلو برنج، ربع کيلو روغا، نير کيلو  2وشت، کيلو گ 1روزان  

 18ي منززل و تومزاا کرانز  30سزير پنيزر و  2لوبيا و نخزود، 
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 باشد.توماا نيز خرج رفت و  مد وغيره می
تومزاا بز  روزي  100ي کزارگر از حال اگر مززد روزانز 

د توماا افزانش نابد، ولی قيمت کاالها دوبرابر شود، مزز 120
  ند.  گفتير( پانيا میواقعی )هماا طور ک

بر فرض  ا ک  قيمت تمزام کاالهزا دوبرابزر شزود و مززد 
تومزاا افززانش نابزد، مززد  120تومزاا بز   100کارگر هر از 

 شود:واقعی چنيا می
توماا(، نزص و نزير کيلزو بزرنج  30س  ربع کيلو گوشت )

 4تومززاا(، ربززع کيلززو روغززا ) 8عززدد نززاا ) 4تومززاا(،  24)
 4تومزاا(، ربزع کيلزو لوبيزا و نخزود ) 8نيزر )سير پ 2توماا(، 
تومزاا خزرج رفزت و  12ي منکا و توماا کران  30توماا(، 

  مد و خرند پوشاک وغيره.

بينير ک  چگون  با باال رفتا قيمت کاالهزا، مززد واقعزی می
 ند. مثشً در مثال باال با بزاالرفتا قيمزت کاالهزا، مززد پانيا می
کيلو برنج وغيره، ب  س  ربع کيلو  2کيلو گوشت و  1واقعی از 
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 نابد.گوشت و نص و نير کيلو برنج وغيره کاهش می
 بنابر انا اوليا علت کاهش )پانيا  مدا( مزد واقعی، بزاال

 رفتا قيمت کاالهاست.
ها و نا علت دنگر پانيا  مدا مزد واقعی، زنادشدا ماليات

 باشد.باالرفتا اجاره منکا می
ي تعداد ساعات کار مرداا و زناا داردر ک ورهاي سرمان 

نکی اسزت، ولزی مززد زنزاا کمتزر از مزرداا اسزت. همچنزيا 
دارنزد. کودکاا نيز با اناام کار زناد، مززد کمزی درنافزت می

 زنند.داراا منافع بنيار زنادي ب  جيب میبدنا ترتيب سرمان 
هميا طور کارگراا سياهبوسزت و کزارگراا سفيدپوسزت 

باشزند، مزدهزاي نی کز  شزبي  بز  هزر میهر براي اناام کارهزا
گيرنززد. مززثشً در ک ززورهاي وابنززت  مختلززف و نززابرابري می

افرنقانی مزد کارگراا سفيدپوست، ب  طزور متوسز  ده برابزر 
در امرنکا هر مزد کارگراا باشد؛ پوست میاهمزد کارگراا سي

ک  انزا باشدپوست کمتر از مزد کارگراا سفيدپوست میسياه
 داراا.در مد بزرگی است براي سرمان نيز منبع 

داراا براي انا کز  بتواننزد کزارگراا را سزرکوب سرمان 
دهند؛ نعنی بر علي  داراا را ت کيل میي سرمان نمانند، اتحادن 

ي کارگر ها براي مبارزه علي  طبق شوند.  اکارگراا متحد می
: از امکانززات زنززادي برخوردارنززد. انززا امکانززات عبارتنززد از

پ تيبانی دولت، در اختيزار داشزتا پلزيس و ارتزش، در اختيزار 
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 رادنو و تلونزنوا وغيره وغيره. داشتا
 داراا مبزارزهکارگراا هر براي انا ک  بتواننزد بزا سزرمان 

 دهند و از انا طرن  خودهاي خود را ت کيل میکنند، اتحادن 
کننززد. بززدنا ترتيززب دراا مت ززکل میرا در مقابززل سززرمان 

ي نماننزد. مبزارزهسزتمزد مبزارزه میدگراا براي بزاالبردا کار
 ي اقتصادي است.کارگراا براي باالبردا دستمزد، مبارزه

ي سياسی نيز ي اقتصادي، مبارزهکارگراا عشوه بر مبارزه
اي اسزت کز  هزدفش نزابود ي سياسی، مبزارزهکنند. مبارزهمی

 باشد.داري میکردا نظام سرمان 
مبزارزه ي اقتصزادي و  ،اي باالبردا دسزتمزدپس مبارزه بر

ي سياسزی مبارزه براي نابود کردا نظزام سزرمان  داري مبزارزه
 باشد.می

 

  



 167 سي به زبان سادهسيااقتصاد 

 
 

 : فصل سوم
 داران،در دست سرمايه شدن سرمايهجمع

 کنددشوار ميرا زندگي کارگران 
 

 :بازتوليد
د انناا براي انا ک  بتواند ب  زندگی خود ادام  دهزد، بانز

رد، بنوشد، لباس ببوشد و ب  طور کلی مصر  نمانزد. غذا بخو
توانزد بزدوا انزا کز  توليزد کنزد، مصزر  اما مگر جامع  می

 نماند؟ پرواضح است ک  خير.
نمانزد؛ دوبزاره کند و مصزر  میبنابر انا انناا توليد می

توليزد و بزاز مصزر  و نماند؛ بزاز کند و مصر  میتوليد می
 نابد.هميا طور ادام  می

داري، چوا وسانل توليد تحت دانير ک  در نظام سرمان یم 
مالکيززت خصوصززی قززرار دارد، توليززد بزز  انززا شززکل صززورت 

دار کز  مالزص وسزانل توليزد ي کمی سزرمان گيرد ک  عدهمی
هزا را مابزور خرنزد و  اهنتند، نيروي کزار کزارگراا را می

د؛ گيرند، کار و توليزد کننزنمانند بيش از  ا مزدي ک  میمی
تواند ارزش اضافی بز  دار نمیچوا در غير انا صورت سرمان 

 دست بياورد.



 168 سي به زبان سادهسيااقتصاد 

گيرد انا است خوب، در انناا  ا چ  مورد سوال قرار می
کند؟ پاسخ انا اسزت دار با ارزش اضافی چ  میک  انا سرمان 

دار، نا تمامی ارزش اضافی را بز  مصزر  نيازهزاي ک  سرمان 
رسزاند؛ و نزا مقزداري از  ا را اش میشخصی خود و خزانواده

نمانزد و بقيز  را بزراي براي زندگی خود و خانواده مصر  می
 برد.گنترش سرمان  ب  کار می

دار توليزد را متوقزف بنابر انزا در هزر دو حالزت، سزرمان 
کند. مثشً انناا لباس، کفزش، مزواد غزذانی وغيزره توليزد نمی
غيزره مصزر  هميا طور لباس، کفش، مواد غزذانی و .کندمی
گردند. باز هزر لبزاس، کفزش، مزواد غزذانی وغيزره توليزد می
 گونند بازتوليد.شود؛ ک  ب  انا میمی

 .بازتوليد دو نوع است: بازتوليد ساده و بازتوليد گنترده
در انززا نززوع بازتوليززد،  داري:ي سززرمان بازتوليززد سززاده

 ورد، صززر  دار هرچزز  ارزش اضززافی بزز  دسززت مززیسززرمان 
 کند.اش میت زندگی شخصی خود و خانوادهاحتياجا

يززوا تومززاا مل 1000دار، مززثشً فززرض کنززير نززص سززرمان 
اش کز  و پس از نزص سزال سزرمان  گذاري کرده استسرمان 
 200مليزوا تومزاا. در اننازا  1200مليوا بوده، ب ود  1000

دار اضزاف  شزده کز  از کزار ي سزرمان مليوا توماا ب  سزرمان 
)کاري ک  کارگراا بدوا درنافت هيچ گونز   اضافی کارگراا

 اند، ب  دست  مده است.(دار اناام دادهمزدي براي سرمان 
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باشزد. حزال اگزر مليوا توماا، ارزش اضزافی می 200انا 
مليزوا تومزاا( را بز   200دار تمام ارزش اضافی )تمام ن سرما

هاي شخصززی خززود برسززاند، در نتيازز   نچزز  بززرانش مصززر 
دار مادداً انزا مليوا توماا است. سرمان  1000هماا ماند، می

مليزوا  200انزدازد و از  ا، مليوا توماا را ب  کزار می 1000
 ورد ک  باز هر تمام  ا را بز  توماا ارزش اضافی ب  دست می

 رساند.مصر  می

اضزاف   بينير کز  در بازتوليزد سزاده چيززي بز  سزرمان می
صزر  احتياجزات شخصزی  شود، زنرا تمام ارزش اضزافینمی

 شود.اش میدار و خانوادهسرمان 
دار بخ ی از در انا نوع بازتوليد، سرمان  بازتوليد گنترده:

اش دهارزش اضززافی را بزز  مصززر  شخصززی خززود و خززانوا
دار بزا بخزش دنگزر نعنی سرمان رساند و بخش دنگر  ا را، می

ي را خرد و کارگراا بي زترارزش اضافی مواد خام بي تري می
 گيرد. ب  کار می
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 200مليززوا تومززاا از  100دار مززثشً فززرض کنززير سززرمان 
 100مليوا توماا ارزش اضافی را ب  مصر  شخصی برسزاند و

نزا اي توليد ب  کار ببرد؛ در مليوا توماا دنگر را براي توسع 
ي سزاب  مليوا توماا از ارزش اضافی ب  سزرمان  100صورت 

تيززب بخ ززی از ارزش اضززافی بزز  شززود، و بززدنا تراضززاف  می
 گردد.سرمان  تبدنل می

انباشت اضاف  شدا قنمتی از ارزش اضافی را ب  سزرمان ، 

شزدا گونند. بنابر انا انباشت سزرمان  نعنزی تبدنلمی سرماله
 قنمتی از ارزش اضافی ب  سرمان .

 نچ  براي مزا روشزا اسزت انزا اسزت کز  انزا ارزش اما 
 ند. سرمان  ي کارگر ب  دست میبق اضافی از طرن  استثمار ط

هر از اضاف  شدا قنزمتی از انزا ارزش اضزافی افززانش پيزدا 
تنها و تنها از  بينير ک  افزانش سرمان کند. پس در نتيا  میمی

 پذنرد.ي کارگر صورت میطرن  استثمار طبق 
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هزد   ،دار از انباشت سرمان  چينت؟ بل اما هد  سرمان 
 ي ارزش اضزافیدار ت ن از  ناا ک  سرمان  کامشً روشا است؛

اش را بي زتر کنزد؛ زنزرا سزرمان کند ک  بي تر است، سعی می
ي تواا هر مواد خزام بي زتربي تر باشد، با  ا میهرچ  سرمان  

در نيتاز   .خرند و هر کارگراا زنادتري را ب  اسزتثمار ک زيد
ارزش هرچ  مواد خام بي تر و تعزداد کزارگراا زنزادتر باشزد، 

  ند. اضافی بي تري ب  دست می
شززود کزز  داراا بززا نکززدنگر باعزز  میرقابززت سززرمان 

 داراا کوچص از ميداا رقابت خارج شوند.سرمان 
دار شود کز  هزر سزرمان داراا باع  میرقابت بيا سرمان 
 اش تشش نماند.براي افزانش سرمان 
وليد، نماند براي گنترش تدار را مابور میرقابت، سرمان 

دار تکنيص توليد را بهتر کند؛ و انا راهی است ک  هر سرمان 
 کند.براي جلوگيري از سقوط خود انتخاب می

 :ترکيب ارگانيک سرمايه
ي ثابززت دار از سززرمان ي سززرمان دانير کززل سززرمان مززی
ي متغيزر ها، مواد خام، مواد سوختی وغيزره( و سزرمان )ماشيا

دار بنزابر انزا هرگزاه سزرمان شزود. )مزد کزارگر( ت زکيل می
بخواهد قنمتی از ارزش اضافی را ب  کل سرمان  اضافی کنزد، 
  مابور است بخ ی از  ا را ب  سرمان  ثابت و بخش دنگر را ب

 سرمان  متغير اضاف  نماند.
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مليوا توماا  1000ي داري سرمان فرض کنير کل سرمان 
ا تومزاا را مليزو 800مليزوا تومزاا،  1000و از انزا  باشدمی

د ي متغير )دستمزمليوا توماا را سرمان  200ي ثابت و سرمان 
 دهد.کارگراا( ت کيل می

کارگراا نصف تمام مدت کزار را بزراي خزود و  حال اگر
دار کار کنند، پس از نص سال نصف مدت کار را براي سرمان 

. مليوا توماا ب  وجود خواهد  ورد 200 با برابر ارزش اضافی
دار مزد نصف مدت کار را )مزثشً شزش مزاه ا سرمان چرا؟ چو

 برابزر )نزص ها را دورا( ب  کارگراا پرداخت ، در حالی ک   ا
سال( ب  کار ک يده است. خوب، در انا صزورت هرگزاه مززد 

مليزوا تومزاا باشزد، مززد  200کار شش ماه کارگراا برابر با 
د؛ ولزی مليوا توماا خواهد ش 400ها برابر با کار نص سال  ا

مليوا توماا حاصل کار کارگراا را تصزاحب  200دار سرمان 
 رنزد.کند، نا ب  عبارت دنگر ب  جيب خود میمی

شززود. امززا ارزش اضززافی تمامززاً بزز  سززرمان  اضززاف  نمی
دار قنززمتی از  ا را بززراي مصززر  شخصززی خززود و سززرمان 
  گزذارد و بقيزمليوا توماا را( کنار می 100اش )مثشً خانواده

 کند.مليوا توماا دنگر را( ب  سرمان  اضاف  می 100را )
دار، ي سزرمان مليزوا تومزاا سزرمان  1000قبشًٌ  دندنر از 

مليززوا تومززاا را  200ي ثابززت و مليززوا تومززاا سززرمان  800
داد. اکنوا هزر کز  ي متغير )مزد کارگراا( ت کيل میسرمان 
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اش اضاف  سرمان  مليوا توماا را ب  100خواهد دار میسرمان 
مليوا توماا  ۹0کند، مابور است مقدار زنادي از  ا را )مثشً 

را( ب  سرمان  ثابت )جهت گنترش کارخان ، خرنده مواد خام، 
خرند مواد سوختی و سانر مخارج دنگر( بيفزاند و باقيمانده را 

ان  متغير )جهزت خرنزدا نيزروي مليوا توماا را( ب  سرم 10)
 د.اضاف  نمان کار(

ي مليزوا تومزاا، سزرمان  1100نعنی کل سرمان  برابر بزا 
ا مليزو 210ي متغير برابر بزا مليوا توماا و سرمان  8۹0ثابت 

 شود.توماا می
ي ثابت بر سرمان  متغير را ترکيب ارگانيص تقنير سرمان 

 گونند.سرمان  می
مليزوا تومزاا، سزرمان  ثابزت  1000مثشً اگر کل سزرمان  

مليزوا تومزاا باشزد،  200توماا و سزرمان  متغيزر مليوا  800
 شود:سرمان  چنيا می ترکيب ارگانيص

 
 رمان  ثابتس          008        8        4

 انيص سرمان ترکيب ارگ = زززززززززززززززززززز =زززز زززززز = ززززز  =ززززز 
 رمان  متغيرس        200         2         1      

 
 8۹0مليزوا تومزاا، سزرمان  ثابزت  1100اگر کل سرمان  

مليوا توماا شزود، ترکيزب  210مليوا توماا و سرمان  متغير 
 ارگانيص سرمان  چنيا خواهد شد.
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 رمان  ثابتس          0۹8       ۹8    2/4
 گانيص سرمان ترکيب ار = زززززززززززززززززززز =زززز زززززز = ززززز  =ززززز  
 رمان  متغيرس          210        21      1       

 
يزص دار زنادتر شزود، ترکيزب ارگانهرچ  سرمان  سرمان 

 1/4کند. مثشً ترکيب ارگانيص سزرمان  از سرمان  نيز رشد می
 نابد.رشد می 1بر5و  1بر2/4ب  

کنزد بينير ک  سرمان  ثابت با سرعت رشزد میدر نتيا  می
)صورت کنر، سرمان  ثابزت اسزت(، در حزالی سزرمان  متغيزر 

 نماند و بزدنا)مزد کار کارگراا( بنيار  هنت  و کند رشد می
 ماند.ز رشد سرمان  ثابت عقب میترتيب رشدش ا

نر کز  هزر چز  سزرمان  گيزرنتيا  را میاز مطالب باال انا 
رود و نيزروي بي تر شود، ترکيب ارگانيص سرمان  بزاالتر مزی

شود و بزدنا ترتيزب بخزش کار کمتري براي توليد خرنده می
اي بزراي امزرار معزاش بزرگی از مردم کز  هزيچ گونز  وسزيل 

 پيدا نخواهند کرد.ندارند، هيچ کاري 
 داراا خواهاا وجود ارت ی از بيکاراا هنتند. زنراسرمان 

ترنا توانند هر گاه کارگراا، کوچصبدنا وسيل  ب  راحتی می
هزا را تهدنزد بز  اخزراج کزرده و چنزيا اعتراضی کردنزد،  ا

تزاا تاا را جمع کنيزد و بز  کارخشص  خوب حواس»بگونند: 
ترنا اعتراضی بکنيد، اند و کوچصتاا در بيبچنبيد! اگر نفس

کنر و از انا هم  کزارگر بيکزاري کز  پ زت در تاا میاخراج
 «کنر.اند، چندتانی را ب  جاي شما استخدام میاننتاده
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دار بر سزر کزارگراا منزت هزر از انا گذشت ، سرمان  تازه
برونزد بز  جزاا مزا دعزا »کنزد: ا میاگذارد ک  استثمار شمی

وب و دل رحمی هنتر! ب  جزاا خزودم قنزر، کنيد؛ ما  دم خ
تاا را ب  کار بند کزردم! و گزر سوزد ک  دستتاا میدلر براي

باشد. پس تزا نفزس ن  چيزي ک  فراواا است، کارگر بيکار می
 «دارند کار کنيد!

 :قانون عام انباشت سرمايه
قبشً گفتير ک  تبدنل قنمتی از ارزش اضزافی بز  سزرمان ، 

بزراي ارزش  دارباشزد. از  نازا کز  سزرمان یانباشت سرمان  م
اش را نماند هر چ  بي تر سرمان زند، سعی میاضافی حرص می

 بي تر نماند.
ي دهد ک  هر چ  سرمان قانوا عام انباشت سرمان  ن اا می

نزاامنی بزراي و دار بي تر گردد، بيکزاري و رنزج و فقزر سرمان 
   شود.طبق  کارگر بي تر می

 يعني چه؟درآمد ملي 
هاي توليدشده در نزص دوره )مزثشً در نزص ماموع ارزش
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گوننزد. بزا رشزد ماه نا نزص سزال وغيزره( را در مزد ملزی می
داري وضع طبق  کارگر ب  طور ننزبی و مطلز  خزراب سرمان 

شود. خراب شدا ننبی وضزع طبقز  کزارگر بز  انزا شزکل می
ي شود، سزهر طبقز است ک  هر چ  ثروت اجتماعی زنادتر می

  طبقز   در حزالی کز  سزهرشود، کارگر از در مد ملی کمتر می
بزز  عبززارت دنگززر هرچزز  سززهر  .گززرددبي ززتر می دارسززرمان 

داراا بي زتر کارگراا از در مد ملی کمتر شزود، سزهر سزرمان 
 شود.می

در  10دار ي سزرمان مثشً در ک ور امرنکا با انا ک  طبقز 
 مزد ملزی را نصزف در دهد، بزيش ازصد جمعيت را ت کيل می

 اند.تصاحب کرده
ي کارگر را در چنيا وضزعی براي انا ک  شدت فقر طبق 
 ي زنرا را اناام دهير:درک کنير، کافی است مقانن 

نص کارگر برابر است با قيمت نزص جفزت  مزد نص سال
 دار.کفش سرمان 
داراا بززراي فرنززب کززارگراا و بززراي انززا کزز  سززرمان 

 گوننزد:و بزدبختی خزونش ن زوند، میکارگراا متوجز  فقزر 
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کارگراا عزنز! شما باند افتخار کنيزد کز  در چنزيا دورانزی »
کنيد. پدراا تاا را ب  ناد بياورند ک  چگونز  سزوار زندگی می
ها حتزا فزانوس هزر نداشزتند کز  بزا  ا شزدند؛ شزببر االغ می

شاا را روشا کننزد. امزا امزروز هواپيمزا، ماشزيا، قطزار و اتاق
چيزهاي رفاهی دنگر وجزود دارد کز  پزدراا شزما حتزا خيلی 

دندند. در قدنر برق نبود، رادنو و تلونزنوا خوابش را هر نمی
داري هزا را از سزرمان ي انانبود، اما امروز برق هنزت و همز 

داري بزد اسزت؛ هزر چز  دارند؛ پس انا همز  نگونيزد سزرمان 
 «شود!داري رشد کند رفاه جامع  بي تر میسرمان 

دار سزززرمان 
گوند در نظام می

داري سززززززرمان 
هواپيما، ماشزيا، 
قطززززار وغيززززره 
وغيزززره سزززاخت  
شززززززد، امززززززا 

هزا گوند  انمی
ب  دست چ  کنانی ساخت  شدند. براي ما کامشً روشا است ک  

ي زحمتک زاا و بز  قيمزت هم  چيز ب  دست کارگراا و کليز 
زالزو  دارااهزا توسز  سزرمان استثمار و مکيده شدا خزوا  ا

داراا نز  تنهزا باعز  خرابزی صفت، ساخت  شده است. سزرمان 
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ننبی وضع کارگراا هنتند، بلک  باع  خرابی مطل  وضع  ناا 
 باشند. نيز می

ها ي انابيکاري، فقر، رنج و بدبختی، خراب  ني نی و... هم 
دهد ک  چگون  وضع کارگراا ب  طزور مطلز  خزراب ن اا می

دوش کارگراا  رهاي سنگيا بمالياتشود در چنيا وضعی: می
است؛ قيمت کاالها بنيار گراا و مززد کزارگراا بنزيار پزانيا 

خورنزد، اسزتراحت الزم را پوشزند، سزير نمیخزوب نمی ،است
کنند و بيش از همي   فقير انزد، انزا اسزت خرابزی مطلز  نمی

 داري.وضعيت کارگراا در نظام سرمان 
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 : فصل چهارم
 في ميان استثمارگرانتقسيم ارزش اضا

 
 :وار سرمايهگردش دايره

گزردد. در انا گردش، سرمان  ب  صورت پزول نمانزاا می
شود، سبس با  ا، کاال )وسانل توليد و نيروي کار( خرنده می

شزوند و کزاالي نيروي کار و وسانل توليزد بزا هزر ترکيزب می
دار داراي ارزش اضافی شود ک  براي سرمان جدندي توليد می

از فزروش انزا کزاال دوبزاره پزول بز  دسزت  داراست. سزرمان 
 ورد. اما انا پول دنگزر بز  انزدازه پزول اول نينزت، بلکز  می

در جرنزاا  بينير کز  سزرمان بنزابر انزا مزی باشد.تر میبزرگ
هاي مختلزف گذرد و بز  شزکلگردش خود، از چند مرحل  می

  ند.میدر
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بزز  صززورت پززول در انززا مرحلزز  سززرمان   ي اول:مرحلزز 
و  دار با انا پول وسزانل توليزدپولی(. سرمان  باشد )سرمان می

دار، ي اول سزرمان خرد. نعنی در مرحلز نيروي کار )کاال( می
ي مولزد )سزرمان  توليدکننزده( ي پزولی را بز  سزرمان سرمان 

 کند: تبدنل می

 
 

ي توليد نزام دارد، در مرحل  دوم ک  مرحل  ي دوم:مرحل 
ي کار با وسانل ترکيب شده و با کزار کزارگراا کاالهزاي نيرو

 ند ک  داراي ارزش اضافی است. در انا جدندي ب  وجود می
ي مولززد را بزز  سززرمان  کززاالنی دار، سززرمان مرحلزز ، سززرمان 

 نماند: )کاالشده( تبدنل می
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در سوميا مرحل ، نعنزی در مرحلز  گزردش،  مرحل  سوم:

فروشد و بدنا طرنز  سزرمان  را میدار کاالهاي جدند سرمان 
 کند.کاالنی را ب  سرمان  پولی تبدنل می

 

 
 

سرمان  در مرحلز  اول بز  شزکل سزرمان  پزولی اسزت، در 
 مرحل  دوم ب  شکل سرمان  مولد )سرمان  توليزد کننزده( و در
 (مرحلزز  سززوم بزز  شززکل سززرمان  کززاالنی )سززرمان  کاالشززده

  ند.درمی
ي گردش سرمان ، بز  س  مرحل  بينير ک و بدنا ترتيب می

 س  شکل سرمان  صنعتی متناسب است.
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 طور ک  گفت  شد عبارتند از:س  شکل سرمان  صنعتی هماا
سرمان  مولزد )سزرمان  توليدکننزده(  -2سرمان  پولی  -1

 .سرمان  کاالنی )سرمان  کاالشده( -3
 :داران صنعتيمنفعت سرمايه

در کز  زش هزر کزاال ار داراا:مخارج توليد بزراي سزرمان 
 نابد:ت کيل می شود، از س  جزءکارخان  توليد می

ها و ي ثابززت )بخ ززی از ارزش ماشززياارزش سززرمان  -1
و ارزش مزواد خزام، مزواد ک  در کاال نهفتز  اسزت  هاساختماا

 سوختی وغيره(.
ارزش سرمان  متغير )مزدي ک  کارگراا در ازاي اناام  -2

 گيرند(. کار الزم می
ز کززار اضززافی کززارگراا حاصززل رزش اضززافی )کزز  اا -3

 .(شودمی
در  ودار فقز  دو جززء اول و دوم را پرداختز  اما سزرمان 

  واقع مخارج توليد براي او کمتر از ارزش کاال تمام شده:
 االک( نامخارج واقعیارزش )و  ثابت متغير + سرمان اضافی + سرمان ارزش 

 دارمخارج کاال براي سرمان   متغير + سرمان  ثابت  سرمان 
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دار کززاالي توليدشززده را بزز  بززازار عرضزز  وقتززی سززرمان 
کنززد،  ا را بزز  قيمتززی کزز  بززراي خززودش تمززام شززده، می
روشد، بلک  کاال را بنزا بز  ارزش )قيمزت واقعزی(  ا بز  فنمی

 رساند.فروش می
دار را از ارزش کزاال حال اگر مخزارج کزاال بزراي سزرمان 

مانزد، ارزش )مخارج واقعزی کزاال( کزر کنزير،  نچز  بزاقی می
 کند.دار تصاحب میاضافی است ک   ا را سرمان 

کزاال  ارزش -دارمخارج کاال براي سزرمان  =ارزش اضافی
  .)مخارج واقعی کاال(

دار اهميت زنادي دارد؛ و نرخ سود براي سرمان  نرخ سود:
 وردا نزرخ گذاري بز  دسزتدار از سزرمان کشً هد  سزرمان 

تر دار خوشحالسود است. نرخ سود هر چ  بي تر باشد، سرمان 
 تر خواهد بود.و راضی

 
ند ضزرب ا را با  ورند، میچوا نرخ سود را ب  درصد در

 کنير. 100در 

 
داري رشزدش قبشً گفتير هرچز  سزرمان  نرخ سود متوس :

تر گردنزد، بي تر شود و وسانل توليد از نظر تکنيکزی پي زرفت 
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رود و نيزروي کزار کمتزري باالتر می ترکيب ارگانيص سرمان 
 کند.جذب می

داري کز  داراي ي ثابزت سزرمان مثشً فرض کنزير سزرمان 
 ۹0سزازي اسزت، ي اتومبيلي ماهز و پي رفت هاي توليدماشيا

ر مليوا توماا باشد؛ حال اگ 10متغيرش مليوا توماا و سرمان 
ها کار دهد از  ابرابر مزدي ک  ب  کارگراا می دار دوسرمان 

بک د)کار الزم و کار اضافی کزارگراا منزاوي باشزد(، ارزش 
ا مليوا توما 10شود، برابر با دار میاي ک  عاند سرمان اضافی

 شود:خواهد بود و نرخ سود می
 

 
 

هاي دار دنگري را درنظر بگيرنر کز  داراي ماشزياسرمان 
 هايبافی اسزت؛ کزامشً معلزوم اسزت کز  ماشزياتوليدي پارچ 

هاي ماهززز و بافی از ماشززياتوليززدي و تاسينززات انززا پارچزز 
 ثابزت تر است؛ در نتيا  سزرمان سازي، ارزااتاسينات اتومبيل

ي دار کارخانزز بافی از سززرمان ي پارچزز دار کارخانزز سززرمان 
دار ي ثابت سرمان سازي، کمتر خواهد بود. اگر سرمان اتومبيل
 20متغيزر  مليزوا تومزاا و سزرمان  80بافی، ي پارچز کارخان 

برابر مززدي کز  بز   دار نيز دومليوا توماا باشد و انا سرمان 
مليزوا  20ر بک د، ارزش اضزافی ها کادهد از  اکارگراا می
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 خواهد شد: %20توماا و در نتيا  نرخ سود 
 

 
 

سززازي اسززت، ي چرمداري کزز  داراي کارخانزز سززرمان 
تر و بافی هر سادههاي توليد پارچ هاي توليدش از ماشياماشيا
دار ي ثابت سرمان تر خواهد بود. فرض کنير اگر سرمان ارزاا

 ي متغير برابزر بزاتوماا و سرمان مليوا  70سازيکارخان  چرم
برابزر مززدي کزز   مليزوا تومزاا باشزد و کزارگراا نيزز دو 30
 مليزوا تومزاا و 30گيرند کار کنند، ارزش اضافی برابر با می

 خواهد شد. %30نرخ سود برابر با 
 

 
 

سازي کمترنا نرخ دار کارخان  اتومبيلبينير ک  سرمان می
سززازي ار کارخانزز  چرمدسززود را بزز  دسززت  ورده و سززرمان 
 بي ترنا نرخ سود عاندش شده است.

دار حاضزر اسزت بزراي نزرخ سزود از  ناا ک  هزر سزرمان 



 186 سي به زبان سادهسيااقتصاد 

توانزد تحمزل اش را هر ب  خطر بيندازد، نمیزندگیبي تر، حتا 
دار دنگري بيش از او نرخ سود ب  دست  ورده کند ک  سرمان 

ش شزده، داري ک  نرخ سود کمزی عانزداست. بنابر انا سرمان 
گذاري کزرده اي ک  قزبشً در  ا سزرمان اش را از رشت سرمان 

اي ک  نرخ سود بي تري نصيبش کند و  ا را در رشت خارج می
دار کارخانز  مثشً وقتی سزرمان  .اندازدخواهد کرد، ب  کار می

با سازي گذاري در صنعت چرمبيند ک  سرمان سازي میاتومبيل
سزازي خزارج اش را از صزنعت اتومبيلتر اسزت، سزرمان صرف 

کند. انا امر سازي ب  کار وارد میکرده و  ا را در رشت  چرم
 سزازي تعزداد کاالهزاي توليزدشود ک  در رشزت   چرمباع  می

شده )عرض ( بي تر از تعداد م تري )تقاضا(  ا کاالها باشد؛ و 
  شود کهاي چرمی پانيا  مده و باع  میدر نتيا  قيمت کاال

 پانيا بياند. %20ب   %30نرخ سود مثشً از

دار سازي ب  انا دليل کز  سزرمان برعکس در رشت  اتومبيل
اش را از  ا رشت  خارج کزرده و در رشزت  دنگزري بز  سرمان 
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ها )عرض ( کمتر از تعزداد م زتري کار انداخت، تعداد اتومبيل
و در  رود)تقاضاکننده( شده و قيمت اتومبيل در بازار بزاال مزی

نابد. بنابر انا نرخ افزانش می %20ب  %10نتيا  نرخ سود هر از
سازي و نا ب  طور کلی ماشيا سزازي از سود در صنانع اتومبيل

بافی صزنانع پارچز کنزد. نزرخ سزود در ترقزی می %20ب   10%
سزازي تنززل ماند. نرخ سزود در صزنانع چرمباقی می %20هماا

؛ بززرعکس در صززنانع رسززدمی %20بزز  %30پيززدا کززرده و از
رسزد. می %20بز  %10سازي نرخ سود افزانش نافتز  و ازماشيا
 باشد.، نرخ سود متوس  می%20انا 

بينير ک  واردشدا سرمان  از نص رشت  ب  رشزت  دنگزر می
 شود.باع  پيدا شدا نص نرخ سود متوس  می

دار هرگاه مخارج توليد براي سزرمان  قيمت توليد چينت؟
  ند.د متوس  جمع کنير، قيمت توليد ب  دست میرا با نرخ سو

 دار عبارت است از:قبشً گفتير مخارج توليد براي سرمان 
 دارسرمان  متغير+ سرمان  ثابت   مخارج توليد براي سرمان 

 بنابر انا:
  قيمزت ثابت+ سزرمان + سزرمان  متغيزرنرخ سود متوسز 

 توليد.
شد کز    گفت بشًق :گرانش نرخ سود ب  تنزل )پانيا  مدا(

نرخ سود از تقنير ارزش کار اضافی بر کل سزرمان  بز  دسزت 
  ند:می
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 متغير + سرمان  ثابت   کل سرمان  سرمان 

 
دانير هرچزز  سززرمان  بي ززتر رشززد نمانززد، از طرفززی مززی

شزوند و تزر میتر و بزرگهاي توليد و تاسينات، مزدراماشيا
 گردد.مواد خام و مواد سوخت، بي تر می

چز  مخزرج نزص کنزر دانير کز  هرو از طر  دنگزر مزی
شود؛ ب  عنواا مثزال در تر میتر باشد،  ا کنر کوچصبزرگ

تزر اسزت، ولزی بزرگ 1/4، مخرج کنر 1/4و  1/2کنرهاي 
 تر است.کوچص 1/2از کنر  1/4کنر 

در فرمول نرخ سود ک  سرمان  ثابزت و سزرمان  متغيزر در 
داري بي زتر تکامزل بيابزد و  مخرج قرار دارند، هر چز  سزرمان

هاي توليد ماهزتر گردند و مواد خزام و مزواد سزوختی ماشيا
تر خواهد شد. نعنی در فرمول بي تر شود، سرمان  ثابت بزرگ

داري و زنزاد شزدا حازر مزواد خزام، نرخ سود، با رشد سرمان 
تر تززر شززده و در نتيازز  کنززر کوچززصمخززرج کنززر بزرگ

 کند. ر نرخ سود تنزل میو نا ب  عبارت دنگگرددمی
البت  سزرمان  متغيزر هزر بزا رشزد و تکامزل سزرمان ، رشزد 

 ند، ننبت ب  رشد کند، اما رشدش ننبت متغير ب  وجود میمی
 گيرد.سرمان  ثابت بنيار کند صورت می

مليوا تومزاا  500دار،ض کنير سرمان  کل نص سرمان فر
مزاا سزرمان  مليزوا تو 400مليزوا تومزا 500باشد؛ اگر از انا
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مليوا توماا نيز سرمان  متغير را ت کيل دهزد، بز   100ثابت و
گيرند کار انازام برابر مزدي ک  می فرض  ا ک  کارگراا دو

اي باشزد(، ارزش اضزافی %100دهند )نعنی نرخ ارزش اضزافی
مليوا توماا خواهزد بزود. در  100شوددار میک  عاند سرمان 

 اهد شد:خو %20نتيا  نرخ سود برابر با
 

 
 

مليوا توماا از ارزش اضافی  5دار حال فرض کنير سرمان 
 10اش برداشززت  و را بززراي مصززر  شخصززی خززود و خززانواده

 85مليوا توماا از ارزش اضافی را بز  سزرمان  متغيزر و بقيز  )
ی ب  سرمان  ثابت اضاف  کند. در چنيا صزورت مليوا توماا( را
 خواهير داشت:

۹5   5 – 100  
مليزوا  5دار براي مصزر  شخصزی ک  سرمان  پس از انا

 ماند.مليوا توماا باقی می ۹5توماا از ارزش اضافی برداشت، 
 مليزوا برداشزت  و بز  ۹5مليوا توماا را از  10دار سرمان 

 افزاند:سرمان  متغير می
 شود:و بقي  ب  سرمان  ثابت اضاف  می
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مليززوا تومززاا اسززت، اگززر کززارگراا  110سززرمان  متغيززر 

گيرند کار کنند، ارزش اضزافی برابزر بزا دوبرابر مزدي ک  می
 شود:مليوا توماا خواهد شد و در نتيا  نرخ سود می 110
 

 
 

 %48/18بز   %20بينير ک  چگون  نرخ سود از بنابر انا می
 تواند جلو تنزل )پانيا  مزدا( نزرخدار نمیسرمان  تنزل کرد.

 تر کند.را خفيف تواند تا حدودي  ابگيرد، ولی میسود را 
 دار ب  وسيل   ا تنزل نرخ سودهانی ک  سرمان نکی از راه

ک  درج  اسزتثمار کزارگراا را  سازد، انا استتر میرا خفيف
توانزد کزار شدندتر کند. نعنی از کارگراا تا  نازانی کز  می

 بک د.
هزا اسزتفاده دار معمزوالً از  اهاي دنگزري کز  سزرمان راه

 قبيل اند:نماند از انا می



 191 سي به زبان سادهسيااقتصاد 

جونی کززردا در  وردا دسززتمزد کززارگراا، صززرف پززانيا
سرمان  ثابت از طرن  کر کردا مخارج مربوط بز  بهداشزت و 

 وسانل زندگی کارگراا وغيره.
 تضاد بيا کارگراا ،تمانل نرخ سود ب  تنزل )پانيا  مدا(

داراا بززراي کنززد؛ زنززرا سززرمان داراا را شززدند میو سززرمان 
نزل نرخ سود، کارگراا را بز  طزور شزدندي تر کردا تخفيف

 ورنزد، مخزارج هزا را پزانيا مید، دسزتمزد  انزکناستثمار می
 غيره. کنند وها را کر میبهداشتی و وسانل انمنی  ا

داراا را تمانل نرخ سود ب  تنزل، همچنيا تضاد بيا سرمان 
داراا بززراي وارد کززردا کنززد: زنززرا سززرمان نيززز شززدند می

ي خود در صزنانعی کز  نزرخ سزود بزاالتري داردنزد، هاسرمان 
 زنند.اي با نکدنگر میدست ب  رقابت شدند و وح يان 

داراا براي ب  دسزت  وردا و مهمتر از هم  انا ک  سرمان 
اي مانزدهنرخ سود بي تر، سزرمان  خزود را بز  ک زورهاي عقب

مزواد  وکنند ک  در  نااها دستمزد کزارگراا پزانيا صادر می
 باشد.و زميا بنيار ارزاا می خام

 :تجاري و سود تجاري سرمايه
دار صززنعتی کزز  داراي کارگززاه توليززدي اسززت، سززرمان 

تواند خودش محصوالتش را بفروشد؛ زنرا انا کزار داراي نمی
دار صزنعتی ن زاا م کشت فراوانزی اسزت. تاربز  بز  سزرمان 

ر دارانی بفروشزد کز  هزدهد کز  کاالهزانش را بز  سزرمان می
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بازارهانی در اختيار داشت  باشند و هر از نظر مالی داراي اعتبار 
هزاي دارا صنعتی از طرن  فروش کاالو پ توان  باشند. سرمان 

)تاجراا(، پول خود را بنيار سرنع بز   دارااشاا ب  انا سرمان 
  ورند.دست می

داراا تاززاري )تززاجراا( بززا  ا اي کزز  سززرمان سززرمان 
خرنزد داراا( را میداراا صزنعتی )کارخانز محصوالت سرمان 

 باشد. می ي تجا يسرماله
اما روشا است ک  تاجر هر ب  خاطر ب  دست  وردا سزود 

زنزد. بنزابر انزا دار صزنعتی میدست ب  خرند کاالهاي سرمان 
دار صنعتی ک  ب  طور منتقير ارزش اضافی را تصزاحب سرمان 

دهد. نعنی سودي ک  عانزد کند، بخ ی از  ا را ب  تاجر میمی
اي اسزت کز  از کزار شود نيز بخ ی از ارزش اضزافیتاجر می

  ند.کارگراا کارخان  ب  دست می

دار تااري )تاجر( وقتی کاالها را بز  بزازار بزرده و سرمان 
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سززودي کزز  از انززا کاالهززا گيززر مززا »گونززد: فروشززد، میمی
 « ند، ارزشی است ک  ب  کاال اضاف  شده.می

شزود کز  دانير ارزش، زمانی ب  کزاال اضزاف  میما میولی 
روي  ا )کاال( کار اناام گيرد؛ خوب در انا صزورت، تزاجر 

توانزد انازام نزداده، چگونز  می ک  هيچ گون  کاري روي کاال
اسزت کز  بز   ا  یشزود ارزشزبگوند سودي ک  عانزد مزا می

شود؟ اضاف  شده؟ مگر ارزش خود ب  خود ب  چيزي اضاف  می
 ، خارج از کارخان  ب  هيچ وج  ارزشی ب  کاالها اضاف  ن ده؛ ن

شزود، دار تازاري )تزاجر( میو سودي هر کز  نصزيب سزرمان 
بخ ی از ارزشی است ک  کارگراا بدوا درنافت مزد ب  کاالها 

دار اند. نعنی هماا طور ک  گفتير سودي ک  سرمان وارد کرده
ارزش اضزاف  اسزت  ورد بخ زی از تااري )تاجر( ب  دست می

 کند.دار صنعتی ب  تاجر واگذار میک  سرمان 

تاززارت داخلززی بزز  دو شززکل صززورت  :تاززارت داخلززی
 گيرد: می
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داراا عمزده فروشززی، تاززارتی اسزت کزز  بززيا سززرمان  -1
داراا تااري )تاجراا( انازام داراا( و سرمان صنعتی )کارخان 

 پذنرد.می
منزتقير بز  مزردم  ، فروش کاالها ب  طورخرده فروشی -2

 باشد.می

باشززد از تاززارت خززارجی عبززارت می :تاززارت خززارجی
داراا بز  وسزيل  تازارت خزارجی صادرات و واردات. سزرمان 

 ورند. بز  خصزوص بزراي هاي بنيار فراوانی ب  چنگ میسود
ک ورهاي رشدنافت ، تاارت خارجی نکی از منابع بزرگ سود 

افت  محصوالت صزنعتی داراا ک ورهاي رشدنباشد. سرمان می
هززاي بنززيار گرانززی مانززده بزز  قيمترا بزز  ک ززورهاي عقب

فروشززند، در حززالی کزز  مززواد خززام را از همززاا ک ززورها می
 خرند.مانده( ب  قيمت بنيار ارزاا می)ک ورهاي عقب
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 نزد و هر ک ور پس از مدت معينی )مزثشً نزص سزال( می
کلي  کاالهانی قيمت کلي  کاالهانی را ک  صادر گ ت  و قيمت 

هزا را بز  دسزت گيزرد و ننزبت  ارا ک  وارد شده درنظزر می
صادرشزده و قيمزت   ورد. ننبت بيا قيمت کليز  کاالهزايمی

کلي  کاالهزاي واردشزده در مزدت معزيا )مزثشً نزص سزال( را 

 گونند.می ي باز گانيموازنه

ي اگر صادرات ک زوري بي زتر از وارداتزش شزد، موازنز 
و اگر واردات بي تر از صادرات باشد، موازنز   بازرگانی مثبت

 باشد.می گانی منفیرباز
اش منفززی باشززد، نعنززی ي بازرگززانیک ززوري کزز  موازنزز 

وارداتززش بي ززتر از صززادراتش شززده باشززد، بانززد قيمززت کليزز  
 کاالهاي صادرشده را از قيمت کلي  کاالهاي واردشده کر کند

هاي نابعی مانند ذخيرهباشد، از ماش میو باقيمانده را ک  بدهی
 طش وغيره جبراا نماند.
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 :سرمايه استقراضي
دار پزولی در اختيزار دارد کز   ند ک  سرمان گاه پيش می

ي انزا باشد. در نتياز  سزرمان هماا موقع مورد احتياجش نمی
 کند.دار ک  بيکار ماند، سودي توليد نمیسرمان 

خواهزد می دار ند کز  سزرمان هميا طور نيز گاه پيش می
هاي توليدي جدندي بخرد، ولی بزا کمبزود پزول روبزرو ماشيا

 شود.می
دار باند همي   مقزداري پزول بز  صزورت بنابر انا سرمان 

د انداز( داشت  باشد، تا در مواقعی ک  بزراي خرنزاندوخت  )پس
ماشيا  الت جدند ب  کمبود پزول دچزار شزد، بتوانزد بزا پزول 

 نماند. رفع اندازشده، احتياج خود راپس
دار ب  پزول احتيزاج انداز شده، گاه ک  سرمان انا پول پس

گيزرد و در مزواقعی کز  کند، مزورد اسزتفاده قزرار میپيدا می
اسززتفاده بززاقی مصززر  و بیدار بزز   ا نيززاز نززدارد، بیسززرمان 

 ماند.می
انزداز دار مقزداري پزول پسبينير زمانی ک  نص سرمان می

دار دنگري ز ب   ا احتياج ندارد، سرمان دارد و در  ا موقع ني
شزود. در براي خرند مواد خام و نا غيره ب   ا پول نيازمند می

مصر  دارد، ا را براي داري ک  پول بیچنيا صورتی سرمان 
دهزد و داري ک  ب   ا پول نياز دارد میمدت معينی ب  سرمان 

ل اضافی پس از پاناا مدت معينی پولش را همراه با مقداري پو
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 گونند. می بهرهکند. ب  انا پول اضافی درنافت می
باشزد کز  پزولی می ي استقراضی، سرمان بنابر انا سرمان 

براي مدت معينی در مقابل مقداري پول اضافی )بهزره( قزرض 
 شود.داده می

دار دنگزر را بز  مصزر  سزرمان دار پزول بیوقتی سرمان 
انداختز  و بزدنا طرنز   گيرد،  ا را بز  کزار توليزدقرض می

مززد کزارگراا حاصزل ارزش اضافی )ک  از کزار اضزافی و بی
دار پزس از بز  پانزاا  ورد. انزا سزرمان میشود(، ب  دست می

ي رسيدا مدت معيا، پولی را ک  قرض گرفت  ب  اضزاف  بهزره
دار باشد(، ب  سرمان  ا )ک  در واقع بخ ی از ارزش اضافی می

ک  بهره در واقع بخ ی  ربينيبنابر انا میدهد. قرض دهنده می
 باشد.از ارزش اضافی می
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تواننززد متوجزز  ب ززوند کزز  کززارگراا بزز  راحتززی نمی
باشزند، ها سهير میداراا قرض دهنده هر در استثمار  اسرمان 

داراا بيننزد؛ ولزی سزرمان ها را هيچ گاه نمیزنرا کارگراا،  ا
ش اضزافی را تصزاحب دهنده از  نازا کز  بخ زی از ارزقرض
 باشند.کنند، در استثمار کارگراا سهير میمی

 :هابانک
هاي بزدوا کردا سرمان ها، جمعنکی از ورانف مهر بانص

باشزد میدارانی ها ب  سزرمان داراا و سبردا  امصر  سرمان 
 ها احتياج دارند.ک  ب   ا سرمان 

ورت هزا از ابتزدا بز  انزا صزالزم ب  توضيح است ک  بانص
 اند. در حدود پانصد و ه تاد سال پزيش، اولزيا بانزص درنبوده

جمهوري انتاليا تاسيس شد. تاارت ک  توسزع  پيزدا کزرد، بز  
ي بز  وجزود  مزد. وريفز  تدرنج در جاهزاي دنگزر هزر بانزص

هزاي سزالر را هانی ک  صاحب بانص بودند، انا بود ک  پول ا
 هاي ناسالر جدا کنند.از پول
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کردا ها هماا طور ک  گفتزير جمزعريف  بانصاما امروز و
ها بز  توانند سود بياورند و تبدنل  اهانی است ک  نمیسرمان 

 باشد. ور میسرمان  هاي سود
هززا نگهززداري انززدازهاي مززردم نيززز در بانصهمچنززيا پس

 شود.می

ها مراجع  کزرده و امکاا دارد، هر  ا چندنا نفر ب  بانص
پول خود را طلب نمانند؛ ک  البت  جزاي  مقداري پول و نا تمام

هزا هزاي جدنزدي کز  بز  بانصهاي خارج شزده را پولانا پول
 کند.شود، پر میوارنز می

زمانی ک  ک ور دچار بحراا، جنگ و غيره ب ود، صاحباا 
هزاي خزود بز  انداز، گروه گروه بزراي خزارج کزردا پولپس

صززاحباا کننززد. در چنززيا صززورتی اگززر هززا مراجعزز  میبانص
ي قرض کردا پزول کزافی از دولزت، ها نتوانند ب  وسيل بانص



 200 سي به زبان سادهسيااقتصاد 

 شوند.ورشکنت می ،جواب طلبگاراا را بدهند
دارانی را کزز  هززا، هنززتی سززرمان ورشکنززت شززدا بانص

ي کند؛ عشوه بزر انزا سزرمان باشند نابود میصاحب بانص می
هزا سزبرده شزده، از بزيا دارانی هزر کز  بز  بانصپولی سرمان 

انززداز خززود را از دسززت رود؛ و خززرده بورمواهززا نيززز پسمززی
 دهند.می

دار بزراي گزرفتا وام بز  بانزص وقتی سزرمان  :سود بانکی
 يدار بزانکی( در ازاکنزد، صزاحب بانزص )سزرمان مراجع  می

خواهد پزس از مزدت معينزی دهد، از او میمقدار پولی ک  می
انص برگردانزد. نعنزی بهره ب  ب  %3هماا پول را، همراه با مثشً 

بهزره  %3داراا و نزا غيزره، دار براي دادا وام ب  سزرمان بانص
کنزد؛ بزدنا ترتيزب جزاي انزا سزوال اسزت کز   نزا طلب می
دارانی هززر کزز  پززول خززود را بزز  بانززص دار بزز  سززرمان بانززص

 بهره می پردازند؟ %3سبارند، در هماا مدت معيا، می
اگزر چنزيا بزود، پرواضح است ک  انا طور نينت. چزوا 
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دار بز  مانزد. بنزابر انزا بانزصدار نمیدنگر سودي براي بانزص
بهزره  %2سزبارند،دارانی ک  پزول خزود را بز  بانزص میسرمان 

 دهند.می
 %3گيزرد و بزا بهزره می %2را با یدار پولبينير ک  بانصمی

ماند ک  بز   ا براي او می %1دهد. در نتيا بهره ب  دنگراا می

 گونند.می يبهره بانک
 :هاي سهاميشرکت

هاي براي ب  وجود وردا تاسينزات عظزير، ماننزد شزرکت
هاي غيزره، احتيزاج بز  سزرمان  هاي  هزا وی، راهتبزرگ صنع

 تواند  ا سرمان دار ب  تنهانی نمیبزرگی است ک  نص سرمان 
تی، را تاميا نماند. بنابر انا براي ب  وجود مدا چنزيا تاسينزا

هاي خود را روي هزر برنزنزد تزا بزدنا نادي پولاي زباند عده
 د.نهاي بزرگی جمع شوطرن  سرمان 

هاي سزهامی بز  و درست ب  هميا خزاطر بزود کز  شزرکت
هاي سهامی از انا جهت بز  وجزود وجود  مدند. نعنی شرکت

ي  ا هاي بزرگی را جمع کرده تا بز  وسزيل  مدند ک  سرمان 
 نند.ها تاسينات بزرگ انااد کسرمان 
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هر شخصی ک  بخواهد در شزرکت سزهامی شزرکت کنزد، 
باند نص و نا چند سهر بگيرد. مثشً فزرض کنزير بزراي تاسزيس 

)نص مليزوا( تومزاا  1000000نص شرکت بزرگ صنعتی ب  
را بز  هززار سرمان  نياز است، حال اگر انا نص مليزوا تومزاا 

 رداخت کرد.توماا پ1000سهر تقنير کنند، براي هر سهر باند
توماا، نص سهر و  1000تواند با پرداخت نعنی هر شخصی می

 توماا، دو سهر و نزا بزاالخره بزا پرداخزت 2000نا با پرداخت 
 هاي بي تري بخرد.پول بي تري سهر
هاي سهامی حتا دهقاناا، کارمنداا و کزارگراا در شرکت

توانند نص و نا دو سهر بخرند و بدنا طرن  در شرکت نيز می
 سهير شوند. بزرگ صنعتی

 داراا بز  دهقانزاا ورسد ک  سرمان راهراً چنيا ب  نظر می
گوننزد: ها میدهند.  اگذاري میکارگراا هر فرصت سرمان 

توانند هاي سهامی کارگراا کارخان  هر میي شرکتبا توسع »
هاي بزرگ توليدي سهير گردند، بنابر انزا شزرکت در شرکت

ز دار و کارگر را ابيا سرمان  اي است ک  اختش سهامی وسيل 
 «برد!مياا می

شاا ب  حزال کزارگراا داراا دلچ  شده است؟  نا سرمان 
اند؟ پرواضزح اسزت کز  سوخت  است ک  ب  چنيا فکري افتاده

ها سود نداشت  باشد، دست داراا تا کاري براي  اخير. سرمان 
زنند. پزس صزد در صزد انزا هزر نزص حيلز  اسزت. ب   ا نمی
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هززاي زنززادي را بزز  طززر  خززود داراا از انززا راه پولان سززرم
 نمانند. ها ب  نفع خود استفاده میک ند و از  ا پولمی

هاي سززهامی هززيچ کززاره داراا کوچززص در شززرکتسززهام
باشزند، حتزا داراا بزرگ میداراا ک  سهامهنتند؛ ولی سرمان 

، ها را هر در اختيزار داشزت  باشزنداگر کمتر نص سوم کل سهر
 باز هر هم  کاره خواهند بود.

فززززززرض 
کنززير پززس از 
نززززص سززززال، 
شرکت پانصزد 
هززززار تومزززاا 

در  ،سود ببزرد
گيرنزد کز  مزثشً دوننزت داراا تصزمير میانا صورت سرمان 

انداز کنزار بگذارنزد و بقيز  را کز  هزار توماا را ب  عنواا پس
 داراا تقنير کنند.شود، بيا سهامسيصد هزار توماا می

گفتير ک  فرض کنير بزراي تاسزيس شزرکتی بز  نزص قبشً 
زار مليوا توماا سرمان  نياز باشد و انا نص مليوا توماا ب  هز

ال حزتقنير شود؛ و هر سهر نيز برابر با هزار توماا باشزد.  سهر
باشزد، اگر سيصد هزار توماا را ب  کل سهام ک  هزار سزهر می

د، کز  بز   ا رستقنير کنند، ب  هر سهر سيصد توماا بهره می
 گونند.سود سهام می
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 توماا000003                                                 

  ززززززززززززززززززززز =  توماا بهره300
 سهر1000                                                       

 
هزر سزهر کز  هززار تومزاا  يدار بز  ازابنابر انا هر سزهام

بززرد؛ نعنززی سززودي کزز  هززر باشززد، سيصززد تومززاا بهززره میمی
 باشد.می %15شود، هر سهر عاندش می يدار ب  ازاسهام

دار پزولش را بزز  بانزص بنزبارد، چزوا بانززص اگزر سزرمان 
پزردازد، در سود می %5وماا ساليان  هر هزار ت يحداکثر ب  ازا
فت دار براي هر هزار توماا، صد توماا بهره درنانتيا  سرمان 

اش را دار ب  جاي انا ک  سرمان نماند. انا است ک  سرمان می
خرد تزا بزراي هزر سزهر )هززار ب  بانص بگذارد، با  ا سهام می

 توماا(، ساليان  سيصد توماا بهره درنافت نماند.
 :داريي مالکانه در نظام سرمايهبهره
دار اسززت کزز  انززا نززص سززرمان  داري:ي سززرمان اجززاره

ها مال ما گوند زميااو می هاي زنادي را در اختيار دارد.زميا
هزا بز  ي مزا در  ااست و هيچ کنی ح  نزدارد بزدوا اجزازه

 ک ت و کار ببردازد.
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بززرگ دار هاي زميادار دنگري است ک  زمياانا سرمان 
  گيرد.را اجاره می

 شود؟می  تکاشها چيزي خود ب  خود اما مگر در زميا
دار هر ک  خود ب  ک ت و کار منلر است ک  خير. سرمان 

 ها را بکارنزد؟پردازد. در انا صورت چ  کنانی باند زميانمی
اي زنزادي کزارگر دار عزدهکارگراا. بل ، سرمان  معلوم است؛

 ها کار کنند.کند، تا روي زميامیمزدبگير را استخدام 
کننزد و ارزش اضزافی بز  هزا کزار میکارگراا روي زميا

دار بخ ی از انا ارزش اضافی را خود  ورند. سرمان وجود می
کنزد و بخزش دنگزر  ا را تصاحب می

دار بززرگ ها ب  زمزيابابت اجاره زميا
 دهد.می
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ت دارد. در الی تفزاودي فيزوداري با اجارهي سرمان اجاره
ها تمام محصوالتی را ک  از کزار اضزافی نظام فيودالی، فيودال

کردند، در حالی ک  در نظام شد تصاحب میدهقاناا حاصل می
دار فق  بخ ی از ارزش اضافی را ک  از کار داري زمياسرمان 

 کند. ند، تصاحب میکارگراا ب  وجود می
ا دو قطع  زميا ر يلی )اجاره براي زميا برتر(:ضي تفاجاره

خيزترنا و درنظر بگيرنر و فرض کنير قطع  زميا اول حاصزل
ترنا زمززيا ترنا زمززيا و قطعزز  زمززيا دوم نززامرغوبمرغززوب

 ورنش کمتر از قطع  زمزيا اول خيزي و بارباشد ک  حاصلمی
 باشد. می

دار الف قطع  زمزيا اول را اجزاره کزرده و در اگر سرمان 
ان  براي خرند بذر )دان (، نيروي کزار  ا صد هزار توماا سرم

)دستمزد کارگراا( وغيره مصزر  نمانزد؛ پزس از نزص سزال 
دار ب برابر با دوننت هزار کيلو گندم ب  دست  ورد، سزرمان 
خيزي و ک  قطع  زميا دوم )قطع  زميا نزامرغوبی کز  حاصزل

با همزاا صزد هززار  ،بار ورنش کمتر است( را ب  اجاره گرفت 
تواند صد و بينت هزار کيلو گندم بز  دسزت ن  میتوماا سرما
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 بياورد.
ي مناوي، روي دو قطع  زمزيا، بينير با مصر  سرمان می

باشد، محصول بي تري بز  بزار خيزتر میقطع  زميا اول حاصل
دار بز  باشد، باند سزرمان  %20 ورد. حال اگر سود متوس  می

تومزاا،  1000توماا و نا بز  ازاي هزر 20توماا،  100ازاي هر
دار ان تومزاا ببزرد. در انزا صزورت سزرم 200سودي برابر با 

بززرد. نعنززی تومززاا سززود می 20000تومززاا،  100000بززراي 
 100000ي )تومززاا بي ززتر از سززرمان  200000دار سززرمان 

  ورد.توماا( ک  ب  کار برده، ب  دست می
داري کز  بزا بدنا ترتيزب بزازار بانزد گنزدم را از سزرمان 

کيلو گندم برداشت کزرده،  200000توماا سرمان ،  100000
 رنال بخرد. 6هر کيلو 
 کيلو گندم200000× 6  200000  رنال120000توماا

داري ک  در زميا نامرغوب ک ت کزرده و بزا و از سرمان 
کيلززو گنززدم بزز  دسززت  ورده،  120000تومززاا،  100000
 %20ها داررنال خرنده شود تا هر کدام از سزرمان  10کيلونی 

 شاا شود.متوس  عاندسود 
کيلو  120000×رنال 10رنال 1200000 120000توماا

 گندم
شزود در بزازار ولی  نا چنيا چيزي ممکزا اسزت؟  نزا می

رنال؟ خير  6رنال باشد و هر کيلوي 10قيمت گندم هر کيلوي 
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دار بز  چنيا چيزي ممکا نينت. بازار گندم را از هردو سرمان 
 خرد.نص قيمت می

دار محصزولش را در چگونز  زار کاري ندارد ک  سزرمان با
؛ گنزدم، گنزدم اسزت، حزال چز  در زمزيا زمينی کاشزت  اسزت

خيز و مرغززوب کاشززت  شززده باشززد و چزز  در زمززيا حاصززل
تر. ولی چيزي ک  هنت، اگر قيمت گندم بزر اسزاس نامرغوب

خيز و مرغوب تعييا شود،  ا گاه گندم در بزازار زميا حاصل
داري کززز  در زمزززيا شزززود و سزززرمان ل میرنزززا 6کيلزززوي
تنهزا سزود متوسز   خيز و نامرغوب ک ت کرده، ن غيرحاصل

کنزد. و از  نازا شود، بلک  کلی هر ضزرر میعاندش نمی 20%
بز  دسزت  ورد،  %20دار اگر سود متوسطی کمتر ازک  سرمان 

ي دنگري ب  اش را از ک اورزي خارج کرده و در رشت سرمان 
ترنا زمزيا بازار قيمزت را بزر اسزاس نزامرغوب .ازداندکار می

داراا کيلونی نماند. بدنا ترتيب گندم از تمام سرمان تعييا می
 شود ک  در انا صورت:رنال خرنده می 10مثشً 

دار ب )ک  زميا نامرغوب را اجزاره کزرده اسزت( سرمان 
سود متوس   %20شود ک  همااتوماا سود عاندش می 20000

سود متوس  از کار اضافی کزارگراا حاصزل  %20اناباشد. می
 شود.می

تري را خيزتر و مرغوبدار الف ک  زميا حاصلاما سرمان 
سود متوسز  بز  دسزت  %20اجاره نموده است، مبلغی بي تر از
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  ورد:می
 200000× رنال  10   2000000رنال  – 200000توماا

 کيلو گندم 
 200000 – 100000   100000 توماا اضاف  بر سزرمان 

 دار ب  کار برده.ي ک  سرمان توماا قيمت کل گندم سرمان 
، تومزاا سزرمان  100000سزود متوسز  در  %20اما چزوا

 80000دار الف مبلغی برابر بزا شود، سرمان توماا می 20000
  ورد:تر میتوماا اضاف 
 توماا100000 -هزارتوماا 20000  اا هزارتوم80000

 
 

 
توماا ک  بي تر از اضاف  بر سود متوس  بز   80000ب  انا

 گونند.می يليضسود تف، دست  مده
يلی، سزودي اسزت کز  اضزاف  بزر سزود ضسود تفبنابر انا 
خيز و مرغوب بز  دسزت هاي حاصلباشد و از زميامتوس  می

دار الف خيلی مانل است ک  انزا سزود اضزافی  ند. سرمان می
يلی( را ب  جيب بزند؛ ولی چنيا کاري برانش م کل ض)سود تف

ي ود اضزافی را بز  عنزواا اجزارهدار انا سزاست؛ زنرا سرمان 
سزود متوسز  را هزر بزراي  %20دهد و دار میيلی ب  زمياضتف

 دارد.خودش نگاه می

( توماا 100000سودي ک  بر کل سرمان  )ل ک
 اضاف  شده است.

بر سود ضاف  ا
 متوس 
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اما انا سود متوس  و سود اضافی خود ب  خود بز  وجزود 
ها را  فرنزده انزد. بنزابر انزا سزود اند بلک  کارگراا  انيامده

زش شززود، بخ ززی از اردار پرداخززت میاضززافی کزز  بزز  زمززيا
 اضافی است.

داند و ب  دار خودش را مالص زميا میزميا ي مطل :اجاره
ي زميا نزامرغوبی کز  در شود از اجارههميا جهت حاضر نمی

دار ب باشد، صر  نظر کند. سرمان دار ب میي سرمان اجاره
 ورد و بز  هيچگون  سودي اضاف  بر سود متوس  ب  دست نمی

تش را طزوري بفروشزد کز  هميا خاطر مابور اسزت محصزوال
 مقداري بي تر از سود متوس  ب  دست بيزاورد، تزا  ا را بابزت

 دار بدهد.اجاره ب  زميا
اي ک  از فزروش محصزوالت ک زاورزي بز  ب  چنيا اجاره

ي مطلزز  قيمتززی بززاالتر از قيمززت توليززد  ا تهيزز  شززود، اجززاره
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 گونند.می
ت از: گفتير عبزارت اسزمیقيمت توليد هماا طور ک  قبشً 

   قيمت توليدداربراي سرمان سود متوس + مخارج توليد 
 عبارتند از: دار مخارج توليد براي سرمان 

ي ثابززت  مخززارج توليززد بززراي ي متغيززر+ سززرمان سززرمان 
 دار. سرمان 

 ي متغير مناوي است با دستمزد کارگراا.سرمان 
ي ثابت مناوي است با پولی ک  صر  خرند بزذر، سرمان 

 شود.ا  الت ک اورزي، کود شيميانی وغيره میماشي
يلی بخ زی از ارزش ضزي تفي مطل  نيز مانند اجزارهاجاره

  ند.اضافی است ک  توس  کار اضافی کارگراا ب  وجود می
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 صل پنجم:ف
 داريهاي سرمايهبحران

 
 :اضافه توليد

وقتزی بززيش از حزد قززدرت خرنززد مزردم، پوشززاک توليززد 
شززود؛ در نتيازز  درنج از پوشززاک پزر میشزود  انبارهززا بز  تزز

کند؛ کارگراا زنزادي بيکزار دار کارخان  را تعطيل میکارخان 
گرفتنززد، قطززع شززوند و دسززتمزد کمززی را هززر کزز  قززبشً میمی
 شود.می

وقتززی بززيش از قززدرت خرنززد مززردم، گنززدم توليززد شززود، 
شزود؛ شوند و دستمزدشزاا قطزع میکارگراا بنياري بيکار می

زنرا  ،ها باند گرسنگی بک ند، زنرا پول ندارندب  ابدنا ترتي
 زنرا گندم زناد توليد شده است. ،بيکار شده اند
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انبارها پر از زغال انزد، امزا زحمتک زاا بز  خزاطر نداشزتا 
 لرزند.زغال، در اتاق سردشاا می

هزاي زحمزتکش بزدوا انبارها پر از پوشاک انزد، امزا توده
 برند.پوشاک ب  سر می
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رها پر از گندم اند، امزا صزدها هززار نفزر از گرسزنگی انبا
 ميرند.می

 شوند؟انبارها چگون  پر می
کنندگاا اصزلی کارگراا و سانر زحمتک زاا کز  مصزر 

داراا باشند، ب  دليل انا ک  شدنداً از طزر  سزرمان جامع  می
 شوند، دستمزدشاا پانيا است؛ پانيا بودا دسزتمزداستثمار می
ها نتوانند هر  ا چ  کزاال کز  مزورد نيزاز    اشود کباع  می

روند شاا است، بخرند. در نتيا  کاالها بنيار کند ب  فروش می
 رونزد؛ بزدنا ترتيزب انبارهزا پزرو نا گاهی اصشً ب  فروش نمی

 شوند.می
بينير کز  کاالهزا زنزادتر از احتياجزات مزردم بنابر انا مزی

 مردم زنادتر توليزد شود، بلک  ب  ننبت قدرت خرندتوليد نمی
 شوند.می
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 توليد عبارت اند از:اضاف  هاي بحراا ن ان 
متوقف شدا تاارت، ب  فروش نرفتا بنياري از کاالها در 

 ها و بز  دنبزال  ابازار، متوقف شدا توليد و تعطيزل کارخانز 
 بيکار شدا کارگراا.
ها، تضاد بزيا کزار و توليزد اجتمزاعی و علت اصلی بحراا

باشد. انا تضاد بز  شزکل صوصی بر وسانل توليد میمالکيت خ
دار نمانزاا ي سزرمان ي کارگر و طبقز ناپذنر طبق تضاد  شتی
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 گردد.می
گردنزد، داراا ب  دنبزال سزود بي زتر میاز  ناا ک  سرمان 

تري را بز  هاي توليزدي پي زرفت تکنيص را بهتر کرده و ماشيا
هزر کزاال توليزد  ورنزد و بزدنا طرنز  پ زت سزر کارخان  می

 کنند.می
 اما ب  علت پانيا بودا دستمزد کارگراا و افزانش بيکاري

غيره، مصر  کاالها بنزيار محزدود  و فقر تنگدستی دهقاناا و
گزردد کز  توليزد شود. توليد زناد و مصر  کزر باعز  میمی

 داري با چهارچوب تنگ مصر  برخورد نماند.سرمان 
ي وجزود دارد، بحزراا هزر دارب  طور کلی تا نظام سزرمان 

داري وجزود دارد، وجود خواهد داشت؛ زنرا تزا نظزام سزرمان 
تضاد بيا توليد اجتماعی و مالکيت خصوصی بر وسانل توليزد 

 وجود خواهد داشت.
 :داري و مراحل آنهاي سرمايهدوره
ي بيا  غاز نص بحراا را تا  غاز بحراا بعدي، نزص فاصل 

 چهار مرحل  ت کيل شده است. گونند ک  ازدوره )سيکل( می
باشد. انا مرحل  بزا بحراا می (سيکل)دوره  ،ي اولمرحل 

متوقف شدا تاارت داخلی و خزارجی، ورشکنزتگی، کمبزود 
يا بزپول، بيکاري، پانيا  مدا مزدها، اضاف  توليزد کاالهزا، از 
هزا رفتا کاالها و ماشيا  الت و موسنات، پزانيا  مزدا قيمت

 وغيره همراه است.
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در انزا  باشد؛ي فروکش( میي دوم، رکود )مرحل مرحل 
هاي کاالها پانيا اسزت، توليزد صزنعتی در حالزت مرحل  قيمت

برد. قنمتی از کاالهاي اضافی از بيا برده شده رکود ب  سر می
 ند.اهاي بنيار پانيا فروخت  شدهها با قيمتو قنمتی از  ا

کنند حل  تشش میداراا براي خارج شدا از انا مرسرمان 
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انززداختا  اسزتثمار شززدند کزارگراا و نزا بزز  کزاروسززيل   اتزا بز
هاي توليزدي جدنزد و پي زرفت  مخزارج توليزد را پزانيا ماشيا

 بياورند.
ي سوم، بهبود نا تادند حيات )از سرگرفتا حيات( مرحل 

کز    یاست. در انا مرحل   ا بخش از موسنات و ماشيا  التز
ب  تدرنج توليدات ب   دهند ود را گنترش میاند، توليبيا نرفت 

داراا روند، سزرمان ها باال میقيمت .گردداش برمیوضع عادي
نابند و بدنا ترتيب بهبود )تادنزد ب  سودهاي کشنی دست می

 شود.حيات( وارد مرحل  بعدي، مرحل  رون  می
ي رونزز  اسززت. رونزز   خززرنا ي چهززارم، مرحلزز مرحلزز 

باشززد. در انززا مرحلزز  موسنززات کل( میي دوره )سززيمرحلزز 
هززا شززود؛ قيمتغيززره سززاخت  می صززنعتی جدنززد و راه  هززا و

داراا براي توليزد هزر چز  بي زتر کند، سرمان افزانش پيدا می
داراا سفارش توليد کاالهزاي کنند، تاجراا ب  سرمان تشش می



 219 سي به زبان سادهسيااقتصاد 

گزردد کز  دهند و سراناام ناگهزاا معلزوم میهر چ  بي تر می
 ندا کنندگاا )خرنداراا( کاال، از حار کاالها بنيار کمترتقاضا

شززوند و دربززاره بحززراا فززرا بززدنا ترتيززب انبارهززا لبرنززز می و
 گردد.)سيکل( از نو تکرار می رسد؛ و مراحل دورهمی

 :هاي کشاورزيبحران
هاي هاي ک اورزي، بحرااورده هاي اضاف  توليد فربحراا
هززا نيززز ماننززد سززی انززا بحرااباشززند. علززت اسامی يک ززاورز

داري، نعنی تضزاد بزيا توليزد هاي صنعتی، تضاد سرمان بحراا
 اجتماعی و مالکيت خصوصی است.

هززاي تر از بحراامعمززوالً طززوالنی يهززاي ک ززاورزبحراا 
باشد کز  زراعزت هاي انا امر نکی انا میصنعتی هنتند. علت

مزيا تحزت تر است. دنگر انا کز  چزوا زماندهاز صنعت عقب
بز  طزور  باشد، سرمان دار میمالکيت خصوصی نص عده زميا

 تواند در ک اورزي ب  جرناا بيفتد.اي نمی زادان 
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 :داريها و شديدتر شدن تضادهاي سرمايهبحران
هزاي بزرگزی از بزيا هزا در حزالی کز  ثروتدر اثر بحراا

ها زحمتکش از گرسنگی و فقر تهدند ب  مزرگ رود، مليوامی
تواننزد  ا چز  را کز  داراا ب  هيچ وجز  نمیشوند؛ سرمان می

پززيش  مززده کنتززرول کننززد و در اننااسززت کزز  نززاتوانی 
ار ها کارگر را بيکها مليواگردد. بحرااداراا  شکار میسرمان 

خراب هززا دهقززاا را بيچززاره و خانزز کنززد و مليواو  واره می
 نماند.می

داراا را رگراا و سرمان ها تضاد بيا کاانا است ک  بحراا
 کند.از هر زمانی شدندتر می
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 :فصل ششم
 امپرياليزم

 
 نزد. امبرنزال هزر نعنزی ي امبرنزال میامبرناليزم از کلم 

امبراتززوري. بنززابر انززا امبرنززاليزم بزز  مفهززوم طرفززداري از 
باشد. منظور از امبراتوري انا است ک  ک وري امبراتوري می

تصزر  کزرده و مزردم  ا ک زورها را هاي زنادي را سرزميا
مابور کنند تابع ک ور تازاوزگر باشزند. بزدنا ترتيزب معنزی 

گيري ي امبرناليزم، تازاوز بز  ک زورهاي دنگزر و جهزااساده
 باشد. می

داري، قبززل از انززا کزز  انززا در تمززام ک ززورهاي سززرمان 
ي ي امبرنزززاليزم ) خزززرنا مرحلززز ک زززورها وارد مرحلززز 
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داراا بزززرگ و کوچززص و ، بززيا سززرمان داري( شززوندسززرمان 
داراا تنهزا در انزا سرمان  .متوس ، رقابت سختی وجود داشت
ب  هميا خاطر تکنيزص را  ،فکر بودند ک  سودي بي تري ببرند

هاي توليززدي پي ززرفت  و جدنززد وارد کردنززد، ماشززيابهتززر می
 نمودند.کردند و کارگراا را ب  شدت استثمار میکارخان  می
شدند، در صد نمیداراا بزرگ ک  شاند بي تر از ده سرمان 

ي شصززت در صززد کززارگراا را در اختيززار داشززتند؛ و بقيزز 
داراا، حزدود چهزل در داراا، نعنی نود در صد سزرمان سرمان 

صد کارگراا را در موسنات خزود بز  کزار گرفتز  بودنزد. در 
داراا بززرگ کز  بي زتر کزارگراا را در اختيزار نتيا  سزرمان 

هزا حتزا بزيش از کردنزد.  اداشتند، کاالهاي بي تري توليد می
ي دادند. انا بزود کز  ادامز نصف توليدات ک ور را اناام می

 کرد.شاا نمیرقابت چيزي جز ضرر نصيب
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داراا بززرگ و متوسز  و اتحاد و سازش بيا تمام سزرمان 
کوچص ک  در حال رقابت با نکدنگر بودند، امزري غيزرممکا 

داراا ی سززازش و اتحززاد ميززاا ده در صززد سززرمان بززود؛ ولزز
کار دشواري نبود و سراناام نيزز  داراا بزرگ( چنداا)سرمان 
 داراا بزرگ با هر سازش کردند: سرمان 

داراا بززرگ و کوچزص ي سزرمان حال ک  رقابزت همز »
باع  شد ک  بي ترنا قنمت توليدات فق  در دسزت مزا ده در 

ود، بهتر است با هر متحد شونر و دار بزرگ جمع شصد سرمان 
تزوانير رقابت  زاد را کنار بگذارنر؛ انزا طزور هزر راحزت می

قيمت کاالهاي ماا را هر چ  دل ماا خواست بزاال ببزرنر و هزر 
بزدنا ترتيزب بز   و توانير توليدات را کنتزرل کنزيرراحت می

خواهنزد رقابزت را ادامز  داراا کزوچکی کز  هنزوز میسرمان 
 «زنير.محکمی می يدهند ضرب 

رقابت  زاد باع  شد ک  توليدات تقرنباً نکاا جمع شزود؛ 
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شدا توليد در نکاا )تمرکز توليزد( نيزز بز  تزدرنج و انا جمع
 انحصارات را ب  وجود  ورد.

داراا بزرگ بزراي انزا کز  توليزدات را کزامشً در سرمان 
هززانی ي راهکردنززد بزز  وسززيل دسززت خززود بگيرنززد، سززعی می

داراا کوچص و متوس  را هر مابور کننزد کز  نزا بز   سرمان
هززا ببيوندنززد و دسززت از رقابززت بردارنززد و نززا در غيززر انززا  ا

هزا از انزا قزرار شدند. بعضی از انزا راهصورت ورشکنت می
 بود:

هزا، بنزتند کز  فقز  از  ابا خرنداراا کاالها، قرارداد می
ا بزا بخرند. نزا هاي شاا رداراا بزرگ کاالنعنی فق  از سرمان 
 ها کار کننزد و نزا ا بنتند ک  فق  برايکارگراا قرارداد می

 گذاشزتند مزواد اوليز ، نعنزیمثشً ب  هر ترتيبزی شزده بزود نمی
موادي ک  کارخانز  بزراي توليزد کزاال بز   ا نيزاز داشزت، بز  

 داراا کوچص برسد و از انا جور چيزها.سرمان 
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ي  ا راا بززرگ بز  وسزيل داهانی ک  سزرمان نکی از راه
هاي کردند، گنزترش شزرکتهاي پراکنده را نکاا میسرمان 

 سهامی بود. 

ي انززا داراا، مخززالف رقابززت  زاد بودنززد و همزز سززرمان 
 گرفت.ها در جهت مبارزه با رقابت  زاد صورت میتشش

داراا بززرگ وقتی بيش از نصف توليدات توسز  سزرمان 
دادنزد، انازام اراا را ت زکيل میدک  ده در صزد کزل سزرمان 

کردا توليد تنها راهی بود ک  گرفت، اتحاد براي انحصاريمی
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هانی ها اتحادنز نمود. ب  هميا خاطر  امنافع  ناا را حفب می
 دادها:ت کيل دادند و قراردادهانی بنتند ک  طب   ا قرار

دار داري ح  نداشت کاالنش را از سزرمان هيچ سرمان  -1
تزر و نزا کنزد، گرااک  همزاا نزوع کزاال را توليزد می دنگري
 تر بفروشد.ارزاا
کزرد، دار باند توليد میمقدار کاالنی را ک  هر سرمان  -2

 شد.تعييا می
داراا بزززرگ تقنززير بازارهززاي فززروش بززيا سززرمان  -3

 گ ت.می
 شزددار داده میمقدار مواد خام معينی ب  هزر کارخانز  -4
 .وغيره

داراا را مابور کند ک  در ر چ  تواننت سرمان انحصار، گ
و گزر چز   وي کاالها با نکدنگر رقابت نکننزدقيمت گذاشتا ر

حاکميت انحصارات رقابت و بحراا را  گونندها میامبرنالينت
دانند ک  انحصزارات ها ب  خوبی میاما خود  ا ،برداز مياا می

تر کزرده رحمانز ین  تنها رقابت را از بيا نبرد بلک  رقابت را ب
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داراا بززرگ بزراي بز  است. با حاکميزت انحصزارات، سزرمان 
 وردا مزواد خزام بز  دسزتو  وردا بازار بي تر و بهتزر دست

ي شدندتر و غيره، با نکدنگر دست ب  رقابت و مبارزه بي تر و
 زنند.تري میخ ا

 :ي ماليسرمايه
، بانزد انزدازداش را بز  کزار میدار، سزرمان وقتی سزرمان 

رسزد؛ منتظر سود  ا باشد. انا سود نص دفعز  بز  دسزتش نمی
رسزند. مزثشً چوا کاالها ب  تدرنج توليد شزده و بز  فزروش می

دار را درنظر بگيرند ک  صد مليوا تومزاا سزرمان  نص سرمان 
دار مزی خواهزد را در جرناا توليد انداخت  است؛ انزا سزرمان 

 بز  سزرمان  اضزاف  کزرده و را بعدها بخ ی از سود انا سرمان 
اش را توسع  بدهد. ولی از  نازا کز  هزر بدنا ترتيب کارخان 

رسزد، سزود هزر روز مقداري کاال توليد شزده و بز  فزروش می
ها منتظر دار باند ماهشود؛ ب  هميا جهت سرمان جمع میکر کر

ل در ي اولي ، همراه با ارزش اضافی ب  طور کامبماند تا سرمان 
قرار گيرد. بنابر انا در انزا مزدت هزر روز مقزداري  اختيارش

مانزد؛ چزرا مصزر  میرسد ک  بیدار میپول ب  دست سرمان 
تواند با سود نص روز دار نمیماند؟ چوا سرمان مصر  میبی

اش را گنززترش دهززد. در نتيازز  انززا مقززدار پززول کارخانزز 
 شود.مصر  ب  بانص سبرده میبی

مصزر  خزود را بز  بانزص هاي بیداراا پولي سرمان هم 
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ها جمزع هاي بزرگی در بانصسبرند ک  بدنا ترتيب سرمان می
داراا مانززد؛ زنززرا سززرمان مصززر  نمیشززود کزز  دنگززر بیمی

ها را بز  عنزواا ها احتياج پيدا کرده و  ادنگري ب   ا سرمان 
گيرند و پس از مدتی هماا پول را همزراه ها میقرض از بانص

 گردانند.اش برمیبا بهره
داراا صنعتی براي توسزع  و گنزترش کارخانازات سرمان 

هززا وجززود دارنززد، نيازمنززد هاي کزز  در بانصخززود بزز  سززرمان 
بز  معنزی ي انحصاري صزنعتی )شوند. نعنی در واقع سرمان می

هاي بزرگ صنعتی ک  در انحصار کارخاناات بزرگ و شرکت
نعنزی انحصاري بانکی ) يداراا بزرگ است( ب  سرمان سرمان 
شزده و در  هزاي بززرگ جمزعبزرگی کز  در بانص هايسرمان 

گردد و با هزر ترکيزب باشد( نيازمند میداراا میانحصار بانص
 شوند.می

ي ي انحصززاري صززنعتی و سززرمان شززدا سززرمان  از درهززر



 229 سي به زبان سادهسيااقتصاد 

  ند.ي مالی ب  وجود میانحصاري بانکی، سرمان 
ي انحصزاري بزانکی  ان انحصاري صزنعتی + سزرم سرمان 

 سرمان  مالی.
ي انحصزاري ي انحصاري صنعتی و سزرمان ترکيب سرمان 

تززواا دنززد کزز  بي ززتر بززانکی را در انززا هززر بزز  خززوبی می
هززا هنززتند و در ي بانصکززاره دارا بزرگززی کزز  همزز سززرمان 

هاي ها و شززرکتباشززند، در کارخانزز هززا داراي مقززام میبانص
 هاي بزرگ هنتند.صنعتی هر داراي مقام

مثشً هفتاد سال پيش در نص ک ور امبرنالينتی، س  بانزص 
ي صزنعتی و دوننزت ي صد و ه تاد موسن کنندهبزرگ اداره

رفتز  در هرشرکت سهامی بودنزد. نعنزی انزا سزره بانزص روي
سيصد و ه تاد شرکت مقام داشزتند. از طزر  دنگزر بينزت و 

ننزدگاا انزا سز  بانزص کدار بزرگ هر جزو ادارهپنج کارخان 
 بودند.

داراا در شود ک  چگون  هزر بانزصمطلب معلوم میاز انا 
داراا هاي صنعتی و تااري مقزام دارنزد و هزر کارخانز شرکت

صاحب مقام هنزتند. عزشوه بزر انزا روشزا ها بزرگ در بانص
ي ي انحصزاري صزنعتی و سزرمان شود ک  چگونز  سزرمان می

يز گردند. هماا طور ک  قبشً نمی انحصاري بانکی با هر ترکيب
ي ي انحصززاري صززنعتی و سززرمان گفتززير از ترکيززب سززرمان 

  ند.ي مالی ب  وجود میانحصاري بانکی، سرمان 
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 :اليگارشي مالي
تر داراا بزرگ براي انا ک  عمزر خزود را طزوالنیسرمان 

 هاي تبليغزاتی )رادنزو، تلونزنزوا، مطبوعزات وکنند، دسزتگاه
گيرنززد. از ارتززش و پلززيس را در اختيززار خززود میغيززره( و 

غيره،  هاي تبليغاتی مانند رادنو، تلونزنوا، مطبوعات ودستگاه
نمودا و فرنب مردم  داري و سرگرمبراي تبليغ از نظام سرمان 

نمانند و پليس و ارتش را نيز براي سرکوب هر نوع استفاده می
 گيرند.اعتراضی ب  کار می

ها کز  داراا بزرگ، انانالينتی، سرمان در ک ورهاي امبر
هاي ک ور را در تعدادشاا بنيار کر است، تمام منابع و سرمان 

زمززيا و ک ززاورزي و کارخاناززات بزززرگ و دسززت دارنززد؛ از 
هاي طزش، نقزره، ها گرفت  تا معزداهاي توليدي و بانصشرکت

داراا بززرگ بزراي غيره. عشوه بر انا، سزرمان  الماس،  ها و
ها، ارتش، پليس، رادنو، تلونزنوا، مطبوعات فب انا سرمان ح

 وغيره را نيز در اختيار دارند.
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داشزتا تمزام امزور اقتصزادي و  اليگارشی مالی نعنی قزرار
ي بنيار کمی ک  شاند ده در صزد جامعز  سياسی در دست عده

دهند و نا بهتر است بگونير، اليگارشزی مزالی را هر ت کيل نمی
 اي بنيار کمی بر تمام مردم.ز بزرگی عدهعبارت است ا

ثشً در امرنکززا همزز  چيززز )زمززيا، کارخاناززات بزززرگ، مزز
هاي بانکی، وسانل تبليغات، هاي صنعتی بزرگ، موسن شرکت
 غيزره و ها، مزدارس، مطبوعزات وهاي دولتی، دان زگاهدستگاه

غيره( در دست شصت خانواده است. انا شصت خانواده ک  ب  
روه راکفلر، گروه مورگاا، گروه دوپاا و پنج ه ت گروه )گ

شزوند، تمزام امزور اقتصزادي و سياسزی گروه دنگر( تقنير می
 اند. ک ور را ب  طور اشتراکی در اختيار خود گرفت 

 :صدور سرمايه
را در داخزل  هاي خزودداراا بززرگ تمزام سزرمان سرمان 

  هزا صزراندازند؛ زنزرا انزا کزار بزراي  اک ور ب  کار نمی
تر شود، نزرخ نافت ندارد. قبشً گفتير ک  هر چ  سرمان  گنترش
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 ند )زنرا در فرمول نرخ سود، کل سرمان  ک  تر میسود پانيا
در مخزرج کنزر قزرار دارد، هرچز  بزرگتزر شزود خزود کنزر 

داراا مقدار کمی از گردد(. انا است ک  سرمان تر میکوچص
اندازنزد و بقيز  را کز  شاا را در داخل بز  کزار میهايسرمان 
 کنند.باشد، ب  خارج صادر میهاي اضافی میسرمان 

 اضافیارزش                          
100 x    ودسنرخ زززززززززززززززززز 

 سرمان کل                                

اش را دار سزرمان شود سزرمان ترنا علتی ک  باع  میمهر
 ب  خارج صادر کند، پانيا  مدا نرخ سود است. بنابر انا 

اش را دار سزرمان شود سزرمان مهمترنا علتی ک  باع  می
ا نزرخ سزود اسزت. بنزابر انزا ب  خارج صادر کند، پانيا  مزد

داراا بزززرگ کزز  همي زز  دنبززال سززود بي ززتر هنززتند، سززرمان 
کننزد؛ مانزده صزادر میشاا را بز  ک زورهاي عقبهايسرمان 
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چوا ک  در انا ک ورها دستمزد کر است، زميا و مزواد خزام 
ر فرمول نرخ سزود، کزل باشند و غيره. بدنا ترتيب دزاا میار

و ارزش اضزافی کز   ار دارد، کوچزصک  در مخرج قر سرمان 
گزردد و در نتياز  کنزر باشد، بززرگ میدر صورت کنر می

 رود.شود، نعنی نرخ سود باال میبزرگ می
هاي شزاا را صزادر داراا بز  دو راه سزرمان معموالً سرمان 

هاي شزاا را بز  هزا سزرمان کنند. نص راه انا است کز   امی
هانی ک  دهند و با بهرهمیداراا ک ورهاي دنگر قرض سرمان 

 برند.گيرند، کلی سود میها میروي سرمان 
داراا بززرگ در دوميا راه ب  انا ترتيب است ک  سزرمان 

هاي سازند، شرکتمانده کارخاناات عظير میک ورهاي عقب
هاي بزرگ بز  وجزود کنند، بانصصنعتی و تاارتی تاسيس می

 غيره.  ورند ومی
با انا کز  در 

رناليزم صزدور امب
سززرمان  اهميززت 
زنزززززادي پيزززززدا 

کند، ولی انزا می
گردد. اتفاقاً صدور سرمان ، صدور امر مانع از صدور کاال نمی

کنزد؛ بز  عنزواا مثزال وقتزی نزص تر از پيش میکاال را راحت
دهد،  ا ک ور ک ور امبرنالينتی ب  ک وري سرمان  قرض می
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دهنزده ک زور قرضک  کاالهاي خود را از  نماندرا مابور می
 بخرد.

هاي خزود را داراا وقتی سرمان جالب اننااست ک  سرمان 
کننزد، بزراي فرنزب دادا مزردم ک زورهاي ب  خارج صادر می

 گونند: افتاده میعقب
ما عشق  دارنر ک  صنعت در تمام جهاا پي رفت کند؛ ب  »

هميا خاطر چزوا دنزدنر در اننازا از صزنعت خبزري نينزت و 
ماا سوخت و  مدنر کمکی ب  انا بدي دارند، دل مردم زندگی
 «مانده بکنير!ک ور عقب

ها ب  خاطر غارت منابع و ثروت  ا ک زور اما در واقع  ا
و از هم  مهمتر غارت نيروي کار زحمتک زاا و بز  جيزب زدا 

سزززززززززودهاي 
فززززززززززراواا، 

هاي سزززززرمان 
شاا را ب  خارج 

 کنند.صادر می
 رگ ک ورهاي امبرنالينتی ودارا بزتقنير دنيا بيا سرمان 

داراا بزززرگ وقتززی سززرمان  :مبززارزه بززراي تقنززير دوبززاره
هاي شاا را ب  خزارج خواهند سرمان ک ورهاي امبرنالينتی می

 وردا هزر چز  بي زتر بازارهزاي صادر کنند، بر سزر بز  دسزت
 گيرد. می ها مبارزه و رقابت شدندي درجهانی، بيا  ا
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هانی کزز  ها، امبرنالينززتالينززتدر تقنززير دنيززا بززيا امبرن
 ند؛ شاا بي تر باشد، سهر بي تري گير شاا میي اضافیسرمان 

کمتززر باشززد،  شززاا ها سززرمان و بززرعکس هززر چزز  امبرنالينززت
بينير کز  شاا خواهد شد. بنابر انا مزیبازارهاي کمتري نصيب

اي کزز  هززر ک ززور ي اضززافیجهززاا بزز  ننززبت مقززدار سززرمان 
 گردد.تقنير می ارد، بيا  ناامبرنالينتی دا

گونند تقنزير جهزاا بزراي جلزوگيري از ها میامبرنالينت
وقوع جنگ است؛ اما با تقنير جهاا نيزز اختشفزات  نزاا حزل 

ز ارود، بلکز  بي زتر بروز جنگ ن  تنها از بيا نمین ده و خطر 
 شود.پيش می

چرا؟ براي انا ک  بعضزی از ک زورهاي امبرنالينزتی کز  
ي اضافی کمی داشتند، سهر کمتزري نير جهاا سرمان موقع تق
 ي اضافی شاا زنزادتر شزده،ها رسيده و بعدها ک  سرمان ب   ا

ام شوند.  نا مثشً بعضی از ک ورها هنگخواهاا سهر بي تري می
تقنير جهاا، ب  علزل مختلزف در تقنزير شزرکت نداشزت  و بز  
 همززيا جهززت سززهمی گيززر شززاا نيامززده، ولززی بعززدها صززاحب

خواهند تقنير جهاا از اول صورت ي اضافی شده و میسرمان 
 ها بياند.بگيرد تا سهمی هر گير  ا
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